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โปรแกรม Microsoft
Word2007
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หน้ าตาใหม่ ของ Word 2007
Microsoft Word 2007 จะมีหน้ าตาแตกต่างจาก Word เวอร์ ชนั# อื#นๆ เนื#องจากมีแถบเครื# องมือเพิ#มขึ -นทํา
ให้ เรี ยกใช้ งานได้ สะดวกมากยิ#งขึ -น สําหรับส่วนประกอบของหน้ าจอ Word 2007 มีดงั นี -
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เมนูของ MS-Word 2007
ปุ่ ม
Microsoft Office หรื อปุ่ ม Office จะแสดงอยูท่ ี#มมุ ซ้ ายสุดของหน้ าต่างโปรแกรมใช้ สําหรับ
เปิ ดเมนูการใช้ งานพื -นฐาน เช่น คําสัง# New Open Save Save As Print และอื#นๆ รวมถึงคําสัง# ที#ใช้ ปรับแต่งการ
ทํางานพื -นฐานของโปรแกรม Word Options เป็ นต้ น

คําสังหลักๆ ในปุ่ ม Microsoft Office มีดังนี ,
• New สร้ างเอกสารใหม่
• Open เปิ ดเอกสารเก่าที#มีอยู่
• Save บันทึกเอกสาร
• Save As บันทึกเอกสารที#เคยบันทึกแล้ วเก็บไว้ ในชื#อใหม่ หรื อรู ปแบบเอกสารใหม่
• Print สัง# พิมพ์เอกสาร และดูเอกสารก่อนพิมพ์ (Print Preview)
• Prepare รวบรวมคําสัง# เกี#ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมหรื อความปลอดภัยให้ เอกสาร
ก่อนนําไปเผยแพร่
• Send ส่งเอกสารไปทางอีเมล์หรื อแฟกซ์
• Publish การพับลิชเอกสารขึ -น Blog หรื อขึ -น Server
• Close ปิ ดเอกสารหรื อโปรแกรม
• ปุ่ ม Word Options กําหนดค่าพื -นฐานเบื -องต้ นสําหรับการทํางานต่างๆ ภายในโปรแกรม
• ปุ่ ม Exit Word ปิ ดโปรแกรม
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แท็ปและริบบอนของ Word 2007
แท็ปของ Word 2007 จะแยกกลุม่ ออกตามฟั งก์ชนั# การทํางานของโปรแกรม ถ้ าผู้ใช้ ต้องการแทรกวัตถุ
หรื อภาพลงในเอกสารก็ต้องคลิกแท็ป แทรก แล้ วริ บบอนที#เกี#ยวข้ องก็จะแสดงขึ -นมา เป็ นต้ น
ริ บบอน (Ribbon) ได้ พฒ
ั นาขึ -นมาแทนคําสัง# ทังหมดของ
Word 2007 ซึง# เดิมเราต้ องเข้ าไปเลือกใช้ ผ่าน
เมนูหลัก แต่ในรุ่น 2007 นี -เราเพียงคลิกเลือกริ บบอนที#ต้องการใช้ งานก็สามารถทํางานได้ ทนั ที
หน้ าแรก (Home) : เป็ นแท็ปแรกของ Word 2007 แท็ปนี -จะรวมริ บบอนที#ใช้ งานบ่อยๆ เอาไว้ เช่น การ
จัดการหน้ าของเอกสาร รูปแบบตัวอักษร เป็ นต้ น

แทรก (Insert) : แท็ปนี -จะเกี#ยวกับการแทรกรู ปภาพหรื อเลขหน้ าลงในเอกสาร หรื อแทรกสมการ
คณิตศาสตร์ เพื#อใช้ งาน เป็ นต้ น

เค้ าโครงหน้ ากระดาษ (Page Layout) : เป็ นแท็ปสําหรับออกแบบหน้ าเอกสาร เช่น การกําหนด
ขนาดและระยะขอบของเอกสาร การใส่สีพื -นหรื อการแทรกสดมภ์ เป็ นต้ น

การอ้ างอิง (References) : แท็ปนี -จะรวบรวมริ บบอนที#เกี#ยวกับการจัดหน้ าสารบัญของเอกสาร

การส่ งจดหมาย (Mailings) : รวบรวมริ บบอนทางด้ านการสร้ างจดหมายเวียน ป้ายผนึกใบปะหน้ า
และโทรสาร เป็ นต้ น
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ตรวจทาน (Review) : เป็ นแท็ปที#เกี#ยวกับการตรวจสอบเอกสาร เช่น การตรวจสอบคําผิดหรื อการใส่
หมายหตุของเอกสาร เป็ นต้ น

มุมมอง (View) : แท็ปนี -จะรวมการแสดงผลของโปรแกรม Word 2007 เช่น การตังค่
- ามุมมองของ
เอกสารและการขยายเอกสาร เป็ นต้ น

การสร้ างเอกสารใหม่ แบบว่ างๆ (Blank and Recent)
การสร้ างเอกสารใหม่แบบว่างๆ เป็ นการสร้ างเอกสารที#มีแต่หน้ ากระดาษเปล่า และไม่มีการจัดรู ปแบบ
ใดๆ ซึง# จะเหมือนกับตอนที#ผ้ ใู ช้ ได้ เรี ยกเปิ ดโปรแกรม MS-Word ครัง- แรก มีขนตอนการสร้
ัาง ดังนี 1. คลิกปุ่ ม
Office
2. เลือกคําสัง# New
3. เลือก Blank and Recent
4. ดับเบิลคลิกที# Blank document

การบันทึกเอกสาร
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ตามค่าเริ# มต้ นเอกสารในชุด Office 2007 จะถูกบันทึกไฟล์ในรูปแบบของ XML โดยมีนามสกุลของชื#อ
แฟ้มใหม่ที#เพิ#ม “X” หรื อ “M” เข้ ามา โดยใช้ “X” ตามหลังเป็ นค่าเริ# มต้ น เช่น .docx .pptx
เอกสารที#สร้ างด้ วย MS-Word 2007 สามารถเลือกบันทึกได้ หลายแบบ ซึง# ขึ -นอยู่กบั ความต้ องการของ
ผู้ใช้ งาน ถ้ าจะใช้ กบั เวอร์ ชนั 2007 เพียงอย่างเดียว ก็ให้ บนั ทึกเป็ นไฟล์ .docx แต่ถ้าต้ องการให้ สามารถนําไปใช้
งานกับเวอร์ ชนั เก่าๆ ก่อนหน้ านี - ก็ต้องเลือกบันทึกเป็ น .doc (Word 97-2003) นอกจากนี -ยังสามารถบันทึกไฟล์ใน
รูปแบบอื#นๆ เพื#อนําไปใช้ งานได้ หลากหลาย เช่น pdf หรื อ xml เป็ นต้ น ขันตอนการบั
นทึกเอกสารมีดงั นี การใส่ รายละเอียดของไฟล์ เพิมเติม ในขัน, ที 5 มีดังนี ,
• ช่อง Authors ใส่ชื#อเจ้ าของที#สร้ างเอกสารนี • ช่อง Tags ใส่ข้อความพิเศษ เพื#อช่วยในการค้ นหาและจัดหมวดหมูก่ ารนําเสนอได้
• ตัวเลือก Save Thumbnail ใช้ สําหรับบันทึกรูปแสดงตัวอย่างเอกสารบนไอคอน
ไฟล์ด้วย (ตัวเลือกนี -สําหรับ Windows Vista เท่านัน)
ข้ อแตกต่ างของไฟล์ .docx และ .doc
การบันทึกไฟล์ทงั - 2 แบบ จะแตกต่างกันเมื#อมีการนําไปใช้ งานดังนี ประเภทไฟล์
.docx
.doc

คุณสมบัตทิ ใช้
ี ได้

คุณสมบัตทิ ใช้
ี ไม่ ได้

ใช้ คณ
ุ สมบัติใหม่ที#โปรแกรมมีได้ ทกุ อย่าง ไม่สามารถนําไปเปิ ดกับ MSWord เวอร์ ชนั ก่อน
หน้ านี -ได้
เปิ ดใช้ งานบน MS-Word 2007 ได้
หากจัดรู ปแบบด้ วยคุณสมบัติใหม่ใน MS-Word
สามารถจัดรู ปแบบพื -นฐานและใช้ คําสัง#
2007
ต่างๆได้ ตามปกติแต่จะไม่สามารถใช้
คําสัง# พิเศษบางคําสัง# ได้

การบันทึกชือใหม่ หรื อประเภทใหม่
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เมื#อบันทึกเอกสารในรู ปแบบของ MS-Word (.docx) ไปแล้ ว หากคลิกที#ปมุ่ Save หรื อใช้ คําสัง# Save
โปรแกรมจะบันทึกลงชื#อตําแหน่งเดิม หากต้ องการบันทึกลงชื#อใหม่ ตําแหน่งใหม่ หรื อเลือกประเภทของไฟล์ใหม่
ต้ องใช้ คําสัง# Save As เพื#อบันทึกและเปลี#ยนแปลงค่าได้
ขันตอนการบั
นทึกเอกสารในรูปแบบอื#นสามารถทําได้ ดงั นี 1. คลิกปุ่ ม Office
2. เลือกการบันทึกได้ ดงั นี -

3. กําหนดรายละเอียดการบันทึกดังนี • เลือกตําแหน่งของไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ใหม่ที#จะบันทึกไฟล์
• ในช่อง File Name (ถ้ าต้ องการ) เปลี#ยนชื#อไฟล์ใหม่
• ในช่อง Save as Type (ถ้ าต้ องการ) เลือกประเภทของไฟล์ใหม่ที#จะบันทึก
• ในช่อง Tags แก้ ไขใส่ข้อความพิเศษ เพื#อช่วยในการค้ นหาและจัดหมวดหมูเ่ อกสาร

4. คลิกปุ่ ม Save เพื#อบันทึกไฟล์
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กําหนดลักษณะพิเศษของตัวอักษร
สําหรับสูตรทางเคมีหรื อเลขยกกําลังของวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อคณิตศาสตร์ ที#ต้องการมี ตัวอักษรยก หรื อ ตัวห้ อย ก็
สามารถกําหนดได้ ด้วยการใส่ลกั ษณะพิเศษให้ กบั ตัวอักษรที#ต้องการ
1. ลากเมาส์เลือกข้ อความทีต้องการ กําหนดลักษณะพิเศษ
2. ที#แท็บ Home ให้ คลิกเลือกปุ่ มต่ าง ๆ โดยละเอียดดังนี Strikthrough
ขีดส้ นทับข้ อความ
Subscript
ให้ ข้อความเป็ นตัวห้ อย
Superscript
ให้ ข้อความเป็ นตัวยก
2. คลิกปุ่ ม Subscript

1 ลากเมาส์เลือกข้ อความ
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การปรั บแต่ งตัวอักษร
หากต้ องการเพิ#มความแตกต่างให้ กบั ข้ อความและเอกสารที#เป็ นหัวข้ อใหญ่ๆ หรื อ ประโยคที#ต้องการเน้ น
ให้ ชดั เจน ดูนา่ สนใจ สามารถกําหนดให้ เป็ น ตัวขีดเส้ นใต้ ตัวหนา หรื อตัวเอียง หรื อต้ องการเพิ#มสีสนั ข้ อความให้
ชัดเจน ก็ทําได้ ด้วยการใส่สี ใส่ไฮไลท์ให้ กบั ข้ อความเหล่านัน-

การจัดตําแหน่ งข้ อความ
เป็ นการกําหนดข้ อความในย่อหน้ าให้ ชิดด้ านใดด้ านหนึง# ของหน้ ากระดาษภายในขอบเขตของ
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ขอบเอกสาร (Margins) โดยเลือกให้ ชิดด้ านซ้ าย ขวา เสมอกันทัง- 2 ด้ าน หรื อจัดแบบกระจาย ซึง# ปกติ
เริ# มแรกนันข้
- อความจะถูกจัดชิดซ้ ายเสมอ แต่เราสามารถจัดเป็ นแบบอื#นได้

ขยายตัวอักษรขึน, ต้ นข้ อความ
เอกสารจําพวกหนังสือพิมพ์ วารสาร หรื อนิตยสารมักมีการใช้ ตวั อักษรแรกให้ มีขนาดใหญ่ เพื#อดึงดูด
ความสนใจให้ นา่ อ่าน ซึง# มีวิธีทําดังนี -
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ใส่ สัญลักษณ์ และเลขลําดับ
ข้ อความที#มีลกั ษณะเรี ยงต่อกันไปอาจทําให้ ยากต่อการอ่านดังนันสามารถ
แบ่งแยกออกเป็ นข้ อ
โดยให้ ปรากฏสัญลักษณ์หรื อเลขลําดับขึ -นมาทางด้ านหน้ าได้ โดยสัญลักษณ์จะเป็ นรู ปแบบของภาพหรื อ
ฟอนต์ตา่ งๆส่วนเลขลําดับจะมีลกั ณะเรี ยงต่อกันไป เช่น1,2,3 หรื อ A,B,C ฯลฯและยังสามารถกําหนดให้ มี
ระดับในการเยื -อง เช่น 1, 1.1 ,1.1.1 ได้ อีกด้ วย
เริมต้ นใส่ สัญลักษณ์ และเลขลําดับ
การใส่สญ
ั ลักษณ์และเลขลําดับสามารถทําได้ อย่างง่ายดาย เพียงเลือกข้ อความหรื อคลิกปุ่ มเพื#อใส่
สัญลักษณ์ไว้ ก่อน จากนันจึ
- งพิมพ์ข้อความต่างๆ พร้ อมทังกดปุ่
- ม Enter ก็จะปรากฏสัญลักษณ์หรื อเลขลําดับ
ขึ -นมา
1. ลากเมาส์ เลือกข้ อความที#ต้องการใส่สญ
ั ลักษณ์หรื อเลขลําดับ
2. ที#แท็บ Home ให้ คลิกเลือกรู ปแบบของสัญลักษณ์ หรื อเลขลําดับ โดยในที#นี -เลือก Bullets
- Bullets
ใส่สญ
ั ลักษณ์หน้ าข้ อความ
- Numbering
ใส่เลขลําดับหน้ าข้ อความ
- Multilevel List
ใส่หวั ข้ อแบบรายการหลายระดับ
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ผลลัพธ์ที#ได้ จากกการใส่สญ
ั ลักษณ์และเลขลําดับ

แทรก/ลบสัญลักษณ์ และเลขลําดับ
เมื#อต้ องการแทรกเพื#อให้ แสดงสัญลักษณ์และเลขลําดับขึ -นมาด้ านหน้ าข้ อมูลที#จะพิมพ์หรื อหากต้ องการ
ลบสัญลักษณ์และเลขลําดับเพื#อให้ กลับไปเป็ นข้ อมูลปกติ ก็สามารถทําได้ ดงั นี แทรกสัญลักษณ์ และเลขลําดับ
ในกรณีที#ต้องการเพิ#มข้ อมูลโดยให้ ปรากฏสัญลักษณ์หรื อเลขลําดับขึ -นมาทางด้ านหน้ า ก็สามารถ
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ทําได้ เพียงคลิกให้ เคอร์ เซอร์ กะพริ บอยู่ทงด้ านท้ ายข้ อความและกดปุ่ ม Enter เท่านัน1. คลิกทางด้ านท้ ายของข้ อความที#ต้องการแทรกสัญลักษณ์และเลขลําดับ
2. กดปุ่ ม Enter จากนันจะปรากฏสั
ญลักษณ์และเลขลําดับเพิ#มขึ -นมา

1. คลิกทางด้ านซ้ ายของข้ อความ

2. กดปุ่ ม Enter

ลบสัญลักษณ์ และเลขลําดับ
เมื#อไม่ต้องการให้ ข้อมูลบางอย่างปรากฏสัญลักษณ์และเลขลําดับขึ -นมา ก็สามารถลบ เพื#อให้
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กลายเป็ นข้ อมูลปกติได้ ดังนี 1. คลิกทางด้ านหน้ าของข้ อความที#ต้องการลบสัญลักษณ์และเลขลําดับ
2. กดปุ่ ม * จากนันข้
- อความที#ใส่สญ
ั ลักษณ์และเลขลําดับใว้ จะกลับสภาพปกติ

จัดการกับสัญลักษณ์
หากต้ องการเพิ#มความโดดเด่นและแตกต่างให้ กบั เอกสาร ก็สามารถเปลี#ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ใช้ งาน
รวมถึงเปลี#ยนสัญลักษณ์ให้ กลายเป็ นรูปภาพได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี เปลียนสัญลักษณ์ ทใช้
ี งาน
สําหรับสัญลักษณ์ที#โปรแกรมกําหนดไว้ จะเป็ นรูปวงกลมสีดํา ซึงหากต้ องการปลี#ยนสัญลักษณ์ที#ใช้
งานให้ เป็ นรู ปแบบอื#นๆ ก็สามารถทําได้ ดังนี 1. ลากเมาส์ เลือกข้ อความที#ต้องการเปลี#ยนรูปแบบสัญลักษณ์
2. ที#แท็บ Home ให้ คลิกลูกศรข้ างปุ่ ม Bullets
และเลือกคําสัง Define New Bullet จากนันจะ
ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Define New Bullet ขึ -นมา
3. คลิกปุ่ ม
จากนันจะปรากฏไดอะล็
อกบ็อกซ์ Symbol ขึ -นมา
4. คลิกเลือกรู ปแบบฟอนต์ จากช่อง Font
5. ดับเบิลคลิกเลือกรู ปแบบของสัญลักษณ์ จากทางด้ านล่าง
6. คลิกปุ่ ม
เพื#อยืนยันคําสัง# จากนันสั
- ญลักษณ์จะมีรูปแบบเปลี#ยนแปลงไป
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กู้ไฟล์ ทีหายจาก Microsoft Word 2007
วิธีแก้ ไขปั ญหากรณีไฟดับ ข้ อมูลหาย
ใน Microsoft Word จะมีคําสัง# ในการป้องกันปั ญหาเหล่านี -โดยการตัง, ค่ าให้ โปรแกรม Word สํารอง
ข้ อมูลอัตโนมัติ และสามารถตัง, ให้ บันทึกไฟล์ อัตโนมัตไิ ด้ ? สนใจอ่านรายละเอียดเพิ#มเติมได้ ที#หวั ข้ อ?
แก้ ปัญหาไฟล์เสีย ไฟล์หายใน Microsoft Word 2007
วิธีการกู้ไฟล์ จะกรณีที 1 และ 2 มีดังนี ,
โปรแกรม Microsoft Word จะแสดงหน้ าต่างทางด้ านซ้ ายมือ และจะแสดงไฟล์ตา่ งๆ ที#มี
การบันทึกไว้ จากการตังค่
- าให้ บนั ทึก หรื อสํารองข้ อมูลไว้ ให้ สงั เกตง่ายๆ ว่าไฟล์นี -คือไฟล์ที#ถกู
การสํารองและกู้แบบอัตโนมัติ คือ จะมีข้อความ AutoSaved หรื อ Recovered ต่อท้ าย
วิธีที 1 ตัง, สํารองข้ อมูลอัตโนมัติ
1. เวลาเปิ ดไฟล์จะพบคําว่า "AutoSaved" ต่อท้ าย??
2. เวลาเปิ ดไฟล์เราจะพบไฟล์ที#เราสัง# สํารองอัตโนมัติ ซึง# จะมีไฟล์นามสกุล .WBK (Microsoft Word
Backup Document)?
3. เลือกเปิ ดไฟล์นี -และสัง# บันทึกแบบ Save As เป็ นไฟล์ใหม่ที#เราต้ องการ
4. แต่อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที#ได้ อาจไม่อปั เดทที#สดุ ทังนี
- -ขึ -นกับวัน เวลาที#มีการเปลี#ยนแปลงล่าสุด
วิธีที 2 ตัง, บันทึกข้ อมูลอัตโนมัติ
1. เวลาเปิ ดไฟล์จะพบคําว่า "Recovered" ต่อท้ าย
2. ให้ เข้ าใจว่าเป็ นไฟล์ที#เกิดจากการตังค่
- าการบันทึกไฟล์แบบอัตโนมัติ
3. วิธีการใช้ งานก็คือการเลือกบันทึกเป็ นแบบ Save As เป็ นไฟล์ใหม่ที#เราต้ องการ เท่านันเอง
4. แต่อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที#ได้ อาจไม่อปั เดทที#สดุ ทังนี
- -ขึ -นกับเวลาที#มีการบันทึกล่าสุด
สร้ างเอกสาร Word แบบมืออาชีพ
Word 2007 Templates คืออะไร
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Templates คือรู ปแบบสําเร็ จรูป ที#เราสามารถนํามาใช้ งานได้ ทนั ที โดยการสร้ างเป็ นแบบฟอร์ ม ที#เรา
สามารถนําข้ อมูลของเรามาเปลี#ยนจากฟอร์ มที#มีให้ ทําให้ เราสามารถสร้ างงานเอกสาร word แบบมืออาชีพได้
อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม Templates ที#ให้ มา อาจไม่มากนักทาง Microsoft เองก็ได้ เตรี ยม Templates แบบ
Online ให้ เราเลือก download มาใช้ งานได้ ฟรี ๆ และมีการแบ่งประเภทต่างๆ ให้ มากมาย ดังตัวอย่างนี -

การเลือกใช้ งาน Templates

ถ้ าเราเลือกใช้ งาน Templates จากหัวข้ อ "Installed Templates" เราสามารถเลือกใช้ งานได้ ทนั ที แต่ถ้า
เราใช้ งาน Templates จาก Microsoft Office Online เราจําเป็ นจะต้ องต่ออินเตอร์ เน็ตและ download มาก่อน
เริ# มต้ นใช้ งาน
วิธีใช้ งาน Microsoft Word Templates
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Word 2007
2. คลิกปุ่ ม "Office Button" มุมบนซ้ ายสุด
3. คลิกไอคอน New
4. คลิก Installed Templates
5. รอสักครู่ จะได้ ตวั อย่างด้ านขวามือให้ เลือก
6. คลิกเลือก template ที#ต้องการ
7. จากนันพิ
- มพ์ข้อมูลที#ต้องการ ทับเพื#อเปลี#ยนแปลงข้ อมูลเป็ นของเรา
สร้ าง Template ไว้ ใช้ เองใน Word 2007
Word Template คืออะไร
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เอกสารสําหรับรู ปที#เราสร้ างขึ -น เช่นเดียวกับแบบฟอร์ มต่างๆ ได้ แก่ Template ที#เป็ นหัวจดหมาย เป็ นต้ น
ไฟล์ Microsoft Word Templates จะมีนามสกุลไฟล์เป็ น .DOTX? ซึง# จะแตกต่างจากไฟล์เอกสารธรรมดาคือเป็ น
ไฟล์นามสกุล .DOCX? เวลาใช้ เรี ยกใช้ งาน Template สามารถเรี ยกได้ จากปุ่ ม Office Button จากนันคลิ
- กคําสัง#
New? ส่วนเวลาบันทึกหรื อ save โปรแกรมจะให้ บนั เป็ นไฟล์ DOCX เสมอ และจะไม่ทบั ในไฟล์ Template ทําให้
เราสามารถใช้ งาน Template ได้ ตลอด
วิธีสร้ างไฟล์ Template ไว้ ใช้ งาน
1. คลิกปุ่ ม Office Button
2. คลิก New
3. คลิกเลือก Blank Document
4. จากนันคลิ
- กปุ่ ม Create
5. เริ# ม สร้ าง template ของตัวเองได้ เลย เช่น การกําหนดขนาดของเอกสาร, รูปแบบตัวอักษร, สี หรื อ
แม้ กระทัง# ใส่รูปภาพ Logo ในส่วนของ Header เป็ นต้ น
6. เสร็ จแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม Office Button เลือก Save as
7. เลือก Word Template
8. จากนันตั
- งชื
- #อไฟล์ Template
9. คลิกปุ่ ม Save เพื#อยืนยัน
วิธี การเรี ยกใช้ งาน ให้ คลิกปุ่ ม Office Button จากนันคลิ
- กปุ่ ม New และเลือกหัวข้ อ New from
Existing? จากนันคลิ
- กเลือกไฟล์ .DOTX ตามต้ องการ
วิธีการจัดเรี ยงข้ อมูลใน Microsoft Word 2007
1. บันทึกข้ อมูลใน Microsoft Word 2007 โดยแยกแต่ละประโยค (ให้ กดปุ่ ม Enter หลังจากหมดประโยค)
2. หลังจากบันทึกตามจํานวนประโยคที#ต้องการจัดเรี ยงแล้ ว ให้ คลิกเมนู Home
3. เลือกหัวข้ อ Sort (สัญลักษณ์ A-Z)
4. จากนัน- จะมีหน้ าต่างชื#อ Sort Text
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5. มีตวั เลือกย่อยให้ เลือกว่าจะเรี ยงจากน้ อยมาหามาก (A-Z) หรื อ มากไปหาน้ อย (Z-A)
6. คลิกปุ่ ม OK เพื#อยืนยัน

สร้ างสารบัญอัตโนมัตใิ น Word 2007
สิงทีต้ องเตรี ยมการใส่ TOC
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1. ข้ อมูล หรื อรายงานที#พิมพ์เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การกําหนดหัวข้ อในสารบัญ ถ้ าต้ องการหัวข้ อไหน ให้ คลิกเลือกหัวข้ อนัน- คลิกเมนู Home และเลือก
Styles เป็ น Header 1
3. แก้ ไขให้ หวั ข้ อสารบัญในหน้ าอื#นๆ จนกระทัง# หมด
เริมสร้ างสารบัญ หรื อ Table of Contents
1. วางเคอร์ เซอร์ ในตําแหน่งแรก หน้ าแรกของเอกสาร
2. คลิกเมนู References
3. คลิกเลือกคําสัง# ย่อย Table of Contents
4. คลิกเลือก Automatic Table 1
5. รอสักครู่ โปรแกรมจะสร้ างสารบัญให้ อตั โนมัติ รวมทังใส่
- หมายเลขหน้ าให้ ด้วย
สําหรั บการแก้ ไข ถ้ ามีการปรั บปรุ ง

1. ให้ คลิกที#หวั ข้ อสารบัญ
2. จะมีไอคอนแสดง Update Table ด้ านบนของสารบัญ
3. ให้ คลิกที#ไอคอนนี - จะพบหน้ าต่างแสดงให้ เลือก
o Update page numbers only? ถ้ ามีการเปลี#ยนแปลงเฉพาะหมายเลขหน้ า
o Update entire table ถ้ ามีการเปลี#ยนแปลงหัวข้ อสารบัญ รวมทังหมายเลขหน้
าด้ วย (ถ้ ามี)
4. รอสักครู่ โปรแกรมจะปรับปรุงให้ อตั โนมัติ

จัดแต่ งเอกสารในรู ปแบบทีเราต้ องการ
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สําหรับผู้ใช้ งาน Microsoft Word 2007 งานเอกสารบางครัง- เราจําเป็ นต้ องแสดงในแนวตัง- หรื อที#เรี ยกว่า
Portrait? บางเอกสารอาจจําเป็ นต้ องแสดงในแนวนอน หรื อที#เรี ยกว่า LandScape? แต่จะทําอย่างไร ถ้ าเรา
ต้ องการให้ อยูใ่ นเอกสารหรื อไฟล์เดียวกัน ! ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผู้ใช้ งาน Microsoft Word 2007 การปรับแต่ง
เอกสารในลักษณะนี -เป็ นเรื# องง่ายๆ นิดเดียว
วิธีปรั บแต่ งเอกสารในแนวตัง, หรื อแนวนอน

1. เปิ ดโปรแกรม Micosoft Word 2007
2. เริ# มสร้ างงานใหม่ หรื อเปิ ดเอกสารเก่าขึ -นมาก่อน
3. คลิกแท็ป Page Layout
4. คลิกหน้ าที#ต้องการเปลี#ยนเป็ น แนวตัง- หรื อ แนวนอน
5. วางเคอร์ เซอร์ ให้ อยู่หน้ าที#ต้องการเปลี#ยน
6. คลิกเลือกไอคอน Orientataion จากนันคลิ
- กเลือก Portrait หรื อ? LandScape?

วิธีเขียนสูตร สมการใน Word 2007
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Equation (สมการ) คืออะไร
สูตรหรื อสมการทางคณิตศาสตร์ เพื#อแทนค่าหรื อความหมายในการคํานวณ โดยจะมีสญ
ั ลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ ซึง# บุคคลทัว# ไปที#ไม่เรี ยน หรื อไม่ได้ สนใจ คงค่อนข้ างลําบากมากในการเข้ าใจ อย่างไรก็ตาม การ
เขียนสูตรทางคณิตศาสตร์ ในคอมพิวเตอร์ ก็จําเป็ นจะต้ องใช้ เครื# องมือช่วยในการเขียนโดยเฉพาะ สําหรับวิธีการ
เขียนสูตรใน Microsoft Word 2007 มีดงั นี วิธีเขียนสูตรคณิตศาสตร์ ใน Microsoft Word 2007
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Word 2007
2. คลิกแท็ปเมนู Insert
3. เลือกคําสัง# Equation (สมการ)
4. จะเห็นแท็ป Equation แสดงเป็ นแท็ปสุดท้ าย พร้ อมแสดงรายละเอียดต่างๆ
5. เลือกรู ปแบบคําสัง# สมการ ที#ต้องการ
6. ข้ อสังเกตุ จะเห็นว่าคําสัง# ต่างๆ จะมีชอ่ งสี#เหลี#ยม ซึง# เป็ นช่องให้ เติมค่าที#ต้องการใส่ลงไปทิป การใช้ งาน
เราสามารถสัง# พิมพ์ คําสัง# สมการ และ copy ไปใช้ งานร่วมกับ Microsoft PowerPoint หรื อ Microsoft Excel ได้
ทันที

การแบ่ งหน้ าขึน, หน้ าใหม่ Word 2007
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จัดแบ่ งหน้ าเอกสารแบบตามใจเรา
คุณเคยมีปัญหาเวลาจัดหน้ าเอกสารใน Microsoft Word 2007 หรื อเปล่า เป็ นที#ทราบกันโดยทัว# ไปว่า
เวลาเราพิมพ์เอกสาร โปรแกรม Word 2007 จะมีการแบ่งเอกสารให้ อตั โนมัติ เราไม่จําเป็ นต้ องมีการเปลี#ยนแปลง
หรื อตังค่
- าใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม บางครัง- Word ก็ไม่ได้ ทําให้ เราถูกใจ หรื อตรงกับความต้ องการของเราเลยทีเดียว
ดังนัน- ถ้ าต้ องการจะแบ่งเอกสารเป็ นหน้ าๆตามความต้ องการของเรา สามารถใช้ คําสัง# แบ่งหน้ าเพื#อขึ -นหน้ าใหม่
อัตโนมัตไิ ด้ ด้วย คําสัง# Page Break
วิธีการใช้ คาํ สัง Page Break

1. เปิ ดเอกสารใน Word 2007 ที#ต้องการ
2. เลื#อนเคอร์ เซอร์ ไปยังตําแหน่งที#ต้องการให้ แบ่งหน้ า
3. คลิกปุ่ ม Page Break (ตัวแบ่งหน้ า)
4. ถ้ าหาไม่พบ ให้ คลิกที#แท็ป Insert ก่อน
5. แค่นี - โปรแกรมก็จะขึ -นหน้ าใหม่ เพื#อแบ่งหน้ าให้ อตั โนมัติ

วิธีสร้ างตารางแบบรวดเร็ วใน Word 2007

24

ตารางไม่ จาํ เป็ นต้ องสร้ างจาก Excel
โปรแกรม Microsoft Word ได้ เตรี ยมเครื# องมือในการสร้ างตาราง (Table) มาให้ พร้ อมใช้ งานได้ ทนั ที เรา
สามารถตารางแบบรวดเร็ วผ่านทางแท็ปเมนู Insert ได้ ง่าย ๆ พร้ อมทังกํ
- าหนดจํานวนของ แถว (Row) และ
คอลัมภ์ (Column) ได้ ทนั ที สําหรับขันตอนการใช้
งาน มีดงั นี วิธีการสร้ างตารางแบบรวดเร็วใน Word 2007

1. เปิ ดเอกสาร Word 2007
2. เลื#อนเคอร์ เซอร์ ไปยังตําแหน่งที#ต้งงการสร้ างตาราง
3. คลิกแท็ป Insert
4. คลิกไอคอน หัวข้ อ Table
5. โปรแกรมจะแสดงตารางให้ เลือก
6. คลิกเลือก โดยการลากเม้ าส์ จํานวน row และ column ที#ต้องการ
7. จากนันปล่
- อยเม้ าส์
8. ตารางจะถูกสร้ างให้ อย่างอัตโนมัติ

ตกแต่ งตารางแบบรวดเร็วใน Word 2007
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ตกแต่ งตาราง ด้ วยคําสัง Design
ถ้ าคุณลองค้ นหาแท็ปคําสัง# Design คุณจะไม่พบแท็ปคําสัง# นี - เพราะว่า โปรแกรมจะทําการซ่อนไว้ แต่
อย่างไรก็ตาม เราสามารถเลือกแท็ปคําสัง# Design นี -ขึ -นมา เพื#อใช้ สําหรับตกแต่งตารางที#เราได้ สร้ างขึ -นได้ ง่ายๆ
เพียงแค่ทําตามขันตอนดั
งนี วิธีเรี ยกใช้ แท็ปคําสัง Design

1. ดับเบิลคลิกตารางที#เราสร้ างขึ -น
2. สังเกตว่า แท็ปคําสัง# Design ที#แสดงให้ เห็นที#แท็ปขวามือ
3. เลือกรู ปแบบของสี และสีพื -นตามความต้ องการ
4. โปรแกรมจะแปลงตารางธรรมดา ให้ มีสีสรรสวยงามตามที#ได้ เลือกไว้

พิมพ์ ลาเบล ติดซองจดหมายด้ วย Word 2007

26

สําหรับใกล้ ช่วงเทศกาลคริ สต์มาสต์ และปี ใหม่นี - หลายๆ คนคงเตรี ยมพร้ อมสําหรับการส่ง ส.ค.ส. และ
ของขวัญให้ กบั ลูกค้ า เพื#อน ญาติสนิท หรื อแม้ กระทัง# บุคคลพิเศษ ถึงแม้ วา่ ปั จจุบนั ยังคงนิยมส่งผ่าน Email แต่ผม
ว่า ความรู้จกั แตกต่างกันค่อนข้ างมาก คุณเห็นด้ วยหรื อเปล่า ไม่วา่ จะด้ วยเหตุผลใด ถ้ าคุณกําลังหาวิธีพิมพ์ลา
เบล ด้ วย Word 2007 ก็ลองทําตามขันตอนดั
งต่อไปนี -

วิธีพมิ พ์ ลาเบลด้ วย Word 2007
1. เปิ ดโปรแกรม Word 2007
2. คลิกแท็ป Mailing เลือกไอคอน Lables
3. ในช่อง "Address" ให้ ใส่ชื#อทีอยู่ หรื อข้ อความที#ต้องการ

4. ในช่อง "Print" ให้ เลือกว่า จะพิมพ์ชื#อเดียวกันทังหมด
หรื อจะพิมพ์แค่ลาเบลดวงเดียว
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5. คลิกปุ่ ม Options เพือกําหนดขนาดของลาเบล
6. คลิกปุ่ ม New Document ถ้ าต้ องการให้ สร้ างเป็ นเอกสาร Word ก่อนพิมพ์
7. คลิกปุ่ ม Print เพื#อพิมพ์ลาเบล
วิธีแปลงข้ อมูลในตารางเป็ นข้ อความ

1. เปิ ดเอกสาร Word ที#มีตารางข้ อมูล
2. คลิกเลือกตาราง จะเห็นแท็ป "Table Tools" ปรากฏขึ -น ให้ คลิกเลือก "Layout"
3. จะพบไอคอน "Convert to Text" ด้ านขวามือ
4. คลิกไอคอน Convert to Text
5. แนะนําให้ ทดสอบทีละคําสัง# ลองเลือก "Tabs" จากนันคลิ
- ก "OK"
6. สังเกตผลลัพธ์ที#ได้

วิธีคาํ นวณค่ าในตาราง Word 2007
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Microsoft Word 2007 สามารถบวกตัวเลขได้
สําหรับหลายๆ คนที#ยงั คงสร้ างตารางจาก Microsoft Excel และนําค่าที#ได้ มา copy ใส่ใน Word 2007
โปรดทราบ Microsoft Word 2007 สามารถบวกเลขได้ ด้วยเช่นกัน (เวอร์ ชนั# ก่อนหน้ านี -ก็ได้ เหมือนกัน) โดยมี
ไอคอนที#ชื#อว่า "Formula" ซึง# จะปรากฏ เมื#อเราเลือกตาราง หรื อ Table ของเรา จากนันจะมี
- แท็ปพิเศษแสดงทาง
ขวามือชื#อ Table Tools ให้ เราคลิกเลือก "Layout"

วิธีใช้ งานคําสัง Formula

1. เปิ ดหรื อสร้ างเอกสารใหม่ และสร้ างตารางพร้ อมบันทึกข้ อมูลที#เป็ นตัวเลข
2. คลิกวางเคอร์ เวอร์ ในช่องที#จะแสดงผลลัพธ์ของการคํานวณ
3. ในแท็ป "Table Tools" เลือกแท็ปย่อย "Layout" จากนันคลิ
- กคําสัง# "Formula"
4. จะได้ หน่าต่าง Formula ปรากฏขึ -น
5. ในช่อง Formula โปรแกรมจะแสดงคําสัง# แบบอัตโนมัติ เช่น
o =SUM(LEFT) หมายถึงการบวกตัวเลขทางซ้ ายมือ มาแสดงผลลัพธ์ตามที#กําหนด
o =SUM(RIGHT) หมายถึงการบวกตัวเลขทางขวามือ มาแสดงผลลัพธ์ตามที#กําหนด
o =SUM(ABOVE) หมายถึง การบวกตัวเลขทังหมดที
#อยู่ด้านบน มาแสดงผลลัพธ์ตามที#
กําหนด
6. เลือก Number Format เพื#อกําหนด รูปแบบในการแสดงผลตัวเลข เช่น ใส่ คอมม่า ใส่จดุ เป็ นต้ น
สร้ างปกรายงานใน Word 2007
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สร้ างปกรายงาน (Cover Page) เป็ นคุณสมบัตใิ หม่ของ Microsoft Word 2007 ช่วยให้ เราสามารถสร้ าง
ปกรายงานแบบมืออาชีพได้ อย่าง่ายดาย ซึง# เวลาโปรแกรมสร้ างปกรายงานนันโปรแกรมจะทํ
าการแทรกให้ เป็ น
หน้ าแรกแบบอัตโนมัติ

วิธีการสร้ างปกรายงาน - Cover Page
1. เปิ ดเอกสารงาน Microsoft Word
2. คลิกแท็ป Insert
3. เลือกคําสัง# Cover Page
4. คลิกเลือกรู ปแบบปกที#ต้องการ
5. พิมพ์ข้อความบนแบบปกที#เลือกไว้
6. บันทึกไฟล์ที#สร้ างงานไว้
หมายเหตุ ถ้ าเราต้ องการยกเลิกปกรายงาน ก็สามารถทําได้ โดยการทําตามขันตอนคล้
ายกับการสร้ างปกรายงาน
แต่ให้ เลือกหัวข้ อด้ านล่างที#ชื#อว่า "Remove Current Cover Page" แทนเท่านัน-

วิธีการใส่ Header Footer ใน Word 2007
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Header คือ ข้ อความหรื อรูปภาพ เพื#อให้ แสดงในทุกๆ หน้ าของเอกสาร ในหน้ าบนสุดของเอกสาร เช่น
แสดงชื#อเอกสาร แสดงหมายเลขหน้ า เป็ นต้ น ทังนี
- - เราสามารถกําหนดให้ โปรแกรมแสดง Header ได้ ในหน้ าใด
หน้ าหนึง# และทุกๆ หน้ าก็จะเหมือนกัน
ทําความรู้ จัก Footer ใน Word 2007
Footer คือ ข้ อความหรื อรู ปภาพ เพื#อให้ แสดงในทุกๆ หน้ าของเอกสาร ในหน้ าล่างสุดของเอกสาร เช่น
แสดงชื#อเอกสาร แสดงหมายเลขหน้ า เป็ นต้ น ทังนี
- - เราสามารถกําหนดให้ โปรแกรมแสดง Footer ได้ ในหน้ าใดหน้ า
หนึง# และทุกๆ หน้ าก็จะเหมือนกัน

วิธีการใส่ Header Footer ในเอกสาร Word 2007
1. เปิ ดเอกสาร Word 2007 ที#ต้องการในข้ อความ
2. ดับเบิลคลิกที#ด้านบนสุดของเอกสาร จะมีข้อความ "Header" แสดงอยู่ หรื อ
3. ดับเบิลคลิกที#ด้านล่างสุดของเอกสาร จะมีข้อความ "Footer" แสดงอยู่ หรื อ
4. พิมพ์ข้อความที#ต้องการลงไป
5. เมื#อพิมพ์เสร็ จแล้ ว ให้ คลิกที#บริ เวณเนื -อหาในเอกสาร เพื#อยกเลิกการแก้ ไขส่วน Header
หรื อ Footer

การรั กษาความปลอดภัยให้ เอกสาร (วิธีใส่ Password ในเอกสาร)
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วิธีการในการใส่ Password ของเอกสาร เพื#อป้องกันคนอื#นๆ เข้ ามาเปิ ดไฟล์โดยที#เรามิได้ อนุญาตได้ อย่าง
ง่ายๆ
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Word
2. หลังจากสร้ างงานเป็ นที#เรี ยบร้ อยแล้ ว และพร้ อมที#จะบันทึก
3. ให้ คลิกปุ่ ม Office Button (สัญลักษณ์ Office อยูม่ มุ บนซ้ าย)
4. เลือกคําสัง# Save As
5. คลิกคําสัง# Tools (ด้ านล่างของหน้ าต่าง Save As) เลือกเมนู General Options
6. คลิกเลือกใส่ Password
o Password to open - ใส่รหัสผ่านก่อนเปิ ดใช้ ไฟล์
o Password to modify - ใส่รหัสผ่านก่อนแก้ ไข
o Ready-only Recommended - ให้ เปิ ดดูได้ อย่างเดียว แก้ ไขไม่ได้
7. คลิกปุ่ ม OK และเลือก ตังชื
- #อไฟล์ที#ต้องการ
8. กดปุ่ ม Save อีกครัง- เพื#อยืนยัน
วิธีใส่ รูปภาพใน Microsoft Word 2007
คําสัง# ในการใส่รูปภาพจากหัวข้ อเมนู insert และเลือกเมนูยอ่ ย Pictures ในแถบ Illustrations

1. เปิ ดเอกสารที#ต้องการ
2. คลิกเมนู Insert
3. คลิกเลือกแท็ป Illustrations
4. คลิก Pictures
5. เลือกโฟลเดอร์ ที#เก็บรู ปภาพ เช่น โฟลเดอร์ My Pictures เป็ นต้ น
6. คลิกเลือกรู ปภาพที#ต้องการ จากนันคลิ
- กปุ่ ม Insert
7. รูปภาพจะถูกแทรกในเอกสารที#เราต้ องการ
ทิปการปรั บแต่ งรู ปภาพด้ วยเครื องมือ Pictures Styles
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1. คลิกรู ปภาพที#ต้องการปรับแต่ง
2. จะสังเกตเห็นเมนูด้านบนเปลี#ยนไป จะเห็นแท็ป Format ถูกแสดงขึ -น และมีคําสัง# ต่างๆ
ให้ เราเลือกแก้ ไขได้ ใน Picture Styles
3. ลองคลิกเลือกรู ปภาพที#ต้องการ จะเห็นว่ารู ปภาพของเราก็ถกู ปรับเปลี#ยนด้ วยเช่นกัน
ปรั บแต่ งภาพเป็ นรู ปทรงต่ างๆ
นอกเหนือจากการเลือกใส่รูปภาพต่างๆ และปรับแต่งด้ วยคําสัง# Pictures Styles เรายังสามารถนํา
รูปภาพต่างๆ ที#เราต้ องการมาเปลี#ยนเป็ นรูปทรงต่างๆ ได้ อีกด้ วย เช่น รูปหัวใจ รูปสามเหลี#ยม รูปดาว เป็ นต้ น ซึง#
เป็ นคําสัง# ย่อยของ Picture Styles นัน# เอง
วิธีการใส่ รูปทรงต่ างๆ ให้ รูปภาพ

1. คลิกเปิ ดเอกสาร
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2. คลิกเมนู Insert
3. เลือก Pictures
4. คลิกเลือกรู ปภาพที#ต้องการ
5. คลิกที#รูปเพื#อเป็ นการเลือกรูปภาพที#ต้องการ เพื#อเป็ นการเลือกคําสัง# Picture Styles
6. เลือกคําสัง# Picture Shape (ถ้ าขวามือบน)
7. เลือกรู ปทรงต่างๆ ตามความต้ องการ
8. สังเกตผลที#เราเลือก จะถูกเปลี#ยนเป็ นรูปทรงที#เราเลือกเช่นกัน
ปรั บแต่ งรู ปภาพ 3 มิตใิ น Microsoft Office 2007
นอกเหนือจากการปรับแต่งภาพต้ นฉบับ ด้ วย Pictures Shapes แล้ ว จุดเด่นอีกอย่างหนึง# ในการปรับแต่ง
รูปภาพนัน# คือ 3D Rotation (การหมุนภาพแบบ 3 มิต)ิ รวมทังการปรั
บแต่งภาพ 3 มิติ
วิธีการใช้ งาน 3D Rotation
1. คลิกเลือกรู ปภาพที#ต้องการ
2. คลิกเลือก Pictures Effects
3. คลิกเลื#อนเมาส์ไปที# 3D Rotation (เพื#อหมุนภาพ)
4. คลิกเลือกรู ปแบบที#ต้องการ
วิธีการใช้ งาน 3D Effects จาก Shapes

1. คลิกเลือกเมนู Inserts
2. คลิกหัวข้ อ Illustrations คลิกหัวข้ อ Shapes
3. คลิกเลือกรู ปแบบที#ต้องการ
4. คลิกลากและวางที#หน้ าเอกสาร จะได้ รูปแบบที#ต้องการ เช่นรูปสามเหลี#ยม เป็ นต้ น
5. คลิกภาพที#สร้ างขึ -น จากนันคลิ
- ก 3-D Effects
6. คลิกเลือกรู ปทรงที#ต้องการ
SmartArt คืออะไร

34

SmartArt หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง# ว่า Diagram คือการแสดงข้ อมูลในรู ปแบบของรูปภาพหรื อ กราฟฟิ ก ที#มี
ลําดับขันตอน
เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ของข้ อมูล ทําให้ สามารถเข้ าใจได้ ง่ายยิ#งขึ -น และด้ วยรูปแบบของ
SmartArt ใน Microsoft Office 2007 ที#มีความแปลกตา แตกต่างจากความสามารถของรุ่นก่อนๆ มาก ทําให้ เรา
สามารถสร้ างเอกสารหรื อข้ อมูลเพื#อนําเสนอได้ โดดเด่นมากยิ#งขึ -น
SmartArt แบ่ งออกได้ เป็ นประเภทต่ างๆ

• List หรื อ รายการ
• Process หรื อ กระบวนการ หรื อ workflow
• Cycle หรื อ วงกลม แสดงความสัมพันธ์ที#ตอ่ เนื#องกัน
• Hierarchy หรื อ ลําดับชัน- เช่น แผนผังองค์กร (Organization Chart)
• Relationship หรื อ ความสัมพันธ์ และขัดแย้ งกัน
• Matrix หรื อ เมทริ กซ์? แสดงความสัมพันธ์ของกลุม่ ข้ อมูลย่อย
• Pyramid หรื อ พีระมิด แสดงลําดับชันของข้
อมูล จากบนลงล่าง หรื อจากล่างสูบ่ น
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วิธีการใช้ งาน SmartArt
1. เปิ ดเอกสารด้ วย Microsoft Word, Excel หรื อ PowerPoint
2. คลิกแท็ปเมนู Insert
3. คลิกเลือกหัวข้ อ SmartArt
4. คลิกเลือกุรูปแบบที#ต้องการ
5. SmartArt จะสร้ างให้ อตั โนมัตใิ นเอกสารของเราทันที
6. ปรับแต่งข้ อความตามต้ องการ

สร้ าง Organization Chart ใน Microsoft Office 2007
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ตามล่ าหาคําสัง Organization Chart
การสร้ าง Organization Chart หรื ออาจแปลเป็ นไทยว่า แผนผังองค์กร เป็ นอีกหนึง# ความสามารถที#มีมา
ใน Microsoft Office เวอร์ ชนั# เก่าๆ แล้ ว แต่วนั นี -เราจะพาไปแนะนําว่าอยูใ่ นส่วนไหนของ Microsoft Office 2007
พร้ อมแนะนําวิธีการใช้ งานด้ วยว่า มีอะไรเด็ดๆ กว่าเวอร์ ชนั# เก่า
วิธีเรี ยกใช้ คาํ สัง Organization Chart

1. เปิ ดเอกสารที#ต้องการ
2. คลิกเมนู Insert
3. คลิกไอคอน SmartArt
4. เลือกหัวข้ อ Hierarchy
5. คลิกเลือกรู ปแบบของผังองค์กรที#ต้องการ
6. คลิกที#รูป จากนันพิ
- มพ์ข้อความที#ต้องการได้ ทนั ที
7. ถ้ าต้ องการเพิ#มเติมผัง ให้ คลิกที# Add Shape ดังภาพประกอบด้ านบน
o Add Shape After - เพิ#มผังด้ านหลัง
o Add Shape Before - เพิ#มผังก่อนหน้ านี o Add Shape Below - เพิ#มผังด้ านล่าง
o Add Shape Assistant -?เพิ#มผังผู้ชว่ ย (ด้ านข้ าง)
วิธีปรั บแต่ งสีสรรใน Organization Chart
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1. คลิกเลือก Organization Chart?เพื#อให้ แท็ป Design แสดงออกมา
2. ที#แท็ป Design คลิก Change Colors
3. คลิกเลือกรู ปแบบตามต้ องการ
วิธีปรั บแต่ งรู ปแบบของ Organization Chart

1. คลิกเลือก Organization Chart เพื#อให้ แท็ป Design แสดงออกมา
2. ที#แท็ป Design คลิกรูปสามเหลี#ยมหัวลง "More" อยูท่ ี#มมุ ขวาล่าง ของ SmartArt Styles
3. คลิกเลือกรู ปแบบที#ต้องการ (มีรูปแบบที#เป็ น 3 มิตดิ ้ วย)
สร้ างข้ อความศิลป์ ด้ วย WordArt
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สําหรับข้ อความในส่วนหัวหรื อหากต้ องการเพิ#มความโดดเด่นให้ กบั ข้ อความบางส่วนมากยิ#งขึ -น ก็
สามารถใช้ WordArt หรื อที#เรี ยกว่าข้ อความศิลป์เข้ ามาแทนได้ โดยโปรแกรมได้ เตรี ยมรูปแบบของ WordArt ไว้ ให้
ใช้ งานมากมายและเมื#อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ยังสามารถปรับเปลี#ยนรู ปแบบ รูปทรง สีพื -น เส้ นขอบรวมทังใส่
- เงา
และกําหนดให้ มีลกั ษณะเป็ น 3 มิติ
เริมต้ นสร้ างข้ อความศิลป์ด้ วย WordArt
การสร้ างข้ อความศิลป์ WordArt สามารถได้ อย่างง่ายดาย เพียงเลือกรูปแบบและพิมพ์ข้อความ
ที#ต้องการลงไปนัน- หรื อหากมีข้อความอยู่ แล้ วต้ องการเปลี#ยนให้ เป็ น WordArt ก็สามารถทําได้ เช่นกัน
สร้ าง WordArt ใหม่
โดยปกติการสร้ าง WordArt จะคลิกให้ เคอร์ เซอร์ กะพริ บ ณ ตําแหน่งที#ต้องการก่อน จากนันจึ
- ง
คลิกปุ่ ม WordArt และเลือกรูปแบบที#ต้องการ ข้ อความที#พิมพ์ไว้ ก็จะสวยงามแตกต่างไปจากเดิม
1. คลิกให้ เคอร์ เซอร์ กะพริ บ ตําแหน่ งทีต้ องการสร้ าง WordArt
2. ที#แท็บ lnsert ใหคลิกปุ่ ม WordArt และเลือกรู ปแบบของ WordArt
จากนันไดอะล็อกบ็อกซ์ Edit WordArt Text ขึ -นมา
3. กําหนดรู ปแบบตัวอักษร เช่น ฟอนต์ ขนาด ตัวหนา ตัวเอียง ได้ เหมือนกับข้ อความปกติทวั# ไป
4. พิมพ์ ข้อความทีต้ องการลงไปในช่อง Text
5. คลิกปุ่ ม
เพื#อยืนยันคําสัง# จากนันจะปรากฏ
WordArt ขึ -นมาบนตําแหน่ง

พิมพ์ ซองจดหมายด้ วย Word 2007
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วิธีพมิ พ์ ชือทีอยู่ลงซองจดหมาดโดยตรง
ซองจดหมาย เวลาต้ องการเขียนชื#อ ที#อยู่ บางคนก็ใช้ ปากกาเขียนโดยตรง บางคนก็อาจพิมพ์ลงบน ลา
เบล (สติกเกอร์ ) ก่อนและนํามาแปะลงบนหน้ าซองจดหมาย แต่อย่างไรก็ตาม Microsoft Word 2007 หรื อเวอร์ ชนั#
ก่อนหน้ านี - ก็มีความสามารถพิมพ์ชื#อทีอยู่ ลงบนซองจดหมายได้ โดยตรง ซึง# มีขนตอนสั
ันๆ
- ไม่ยงุ่ ยากด้ วย ถ้ าสนใจ
ก็ลองทําตามขันตอนที
#จะกล่าวถึงต่อไปนี -

วิธีพมิ พ์ ชือทีอยู่ลงซองจดหมายด้ วย Word 2007
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Word 2007

2. ที#แท็ป Mailings คลิกเลือกหัวข้ อ Envelopes
3. ในช่อง Delivery address ให้ ใส่ชื#อที#อยู่ของผู้รับ

4. ในช่อง Return Address ให้ ใส่ชื#อที#อยูผ่ ้ รู ับ
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5. คลิกปุ่ ม Options เพื#อเข้ าไปกําหนดขนาดของซองจดหมาย พร้ อมสามารถปรับเปลี#ยน
ขนาดของตัวอักษร ได้ โดยตรง

6. ถ้ าต้ องการแสดงในเอกสาร Word ให้ คลิกปุ่ ม "Add to Document"
7. จากนันก็
- สงั# พิมพ์ตามปกติ
Footnote ใน Word 2007 คืออะไร
Footnote หมายถึง คําที#ใช้ สําหรับขยายข้ อความหรื อคําใดๆ เพื#อเป็ นการอธิบายเพิ#มเติม
ในโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีคําสัง# ช่วยในการใส่ Footnote ง่ายๆ เพียงทําตามขันตอน
ดังต่อไปนี วิธีการใส่ Footnote ใน Word 2007

1. เปิ ดโปรแกรม Word 2007
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2. เปิ ดไฟล์เอกสารที#ต้องการใส่ Footnote
3. คลิกที#คําที#ต้องการใส่ Footnote
4. คลิกแท็ป Reference
5. คลิกคําสัง# Footnote
6. โปรแกรมจะเลื#อนบรรทัดมาที#ด้านล่างสุดของเอกสาร และจะมีหมายเลขกําหนด
Footnote ให้ อตั โนมัติ
7. พิมพ์คําอธิบายเพิ#มเติมตามต้ องการ
สร้ างจดหมายเวียนใน Word 2007
เคยไหมที#เราจําเป็ นจะต้ องส่งจดหมายถึงลูกค้ าหลายๆ คน โดยมีเนื -อหาในจดหมายเหมือนกัน ยกเว้ นชื#อ
และที#อยูล่ กู ค้ า ถ้ าคุณยังไม่เคยใช้ คําสัง# ในการสร้ างจดหมายเวียนหรื อ (Mail Merge) คุณคงใช้ วิธีแก้ ไขและพิมพ์
ชื#อลูกค้ าทีละชื#อในจดหมาย และสัง# พิมพ์ และถ้ ามี
หลักการการใช้ คาํ สัง Mail Merge

1. เริ# มต้ นด้ วยสร้ างจดหมายต้ นฉบับขึ -นมาก่อน (โดยเว้ นในตําแหน่งของชื#อ/ที#อยู่ หรื อรายละเอียดอื#นๆ ที#
ต้ องการใส่เพิ#มเติม) ใน Word 2007
2. สร้ างไฟล์ข้อมูลอีกไฟล์หนึ#ง แนะนําให้ สร้ างจาก Excel 2007 จะดีกว่า เพราะกรอกข้ อมูลได้ ง่ายดี
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3. เรี ยกคําสัง# MailMerge เพื#อดึงข้ อมูลจาก Excel 2007 มาใส่ใน Word 2007 โดยจะมีการ
กําหนดหัวข้ อของแต่สว่ น (Field) เช่น ส่วนชื#อ ให้ ตงชื
ั - #อ "Name" ส่วนที#อยูใ่ ห้ ตงเป็
ั - น "Address" เป็ นต้ น
4. สัง# พิมพ์และแสดงผลลัพธ์
วิธีการใช้ คาํ สัง Mail Merge

1. เริ# มต้ นสร้ างจดหมายเวียน Word 2007 บันทึกไฟล์ไว้
2. สร้ างไฟล์ข้อมูลจาก Excel 2007 บันทึกไฟล์ไว้
3. กลับมาที# Word 2007 คลิกเลือกแท็ป Mailings คลิกไอคอน "Start Mail Merge"
4. คลิกเลือก Letters
5. คลิกไอคอน "Select Recipients" เลือก "Use Existing List"
6. เลือกที#อยูท่ ี#เก็บไฟล์ Excel
7. จะมีหน้ าต่างให้ เลือกว่าจะเลือก Sheet ไหน (ปกติก็น่าจะเป็ น Sheet1) คลิกปุ่ ม OK
8. คลิกปุ่ ม "Insert Merge Field" จะเห็นว่ามีให้ เลือกเป็ น Name, Address
9. วางเคอร์ เซอร์ ในตําแหน่งที#ต้องการ เลือก Name ในหัวข้ อ เรี ยน จะมีคําว่า "<<Name>>" ซึง# เรา
เรี ยกว่า "Field Name" แสดงให้ เห็น
10. ทดสอบผลลัพธ์โดยคลิกไอคอน "Finish & Merge" และเลือกคสัง# "Edit Individual document" เลือก
"All"
11. โปรแกรมจะแสดงหน้ าเอกสารใหม่ที#มีการรวมชื#อของลูกค้ าให้ อตั โนมัติ
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การแทรกหมายเลขหน้ า
ไปทีแถบเครื องมือ Insert แล้วเลือก Page Number
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การแทรกหมายเลขหน้า ใน Word 2007
หากต ้องการพิมพ์งานกําหนดเลขหน ้าให ้กับเอกสาร ให ้ใช ้แท็บแทรก ปุ่ มคําสังหมายเลขหน ้าของกลุม
่ หัว
กระดาษและท ้ายกระดาษ ซึงจะมีเมนูยอ
่ ยออกมาให ้เลือก โดย Word จะให ้พิมพ์แทรกลงในเขตพืน
0 ทีหัวกระดาษ
และท ้ายกระดาษทีได ้มีการตัง0 ค่าหน ้ากระดาษไว ้แล ้ว ไม่ได ้ใช ้ในพืน
0 ทีงานปกติทเราพิ
ี
มพ์งานอยู่ และจะให ้แสดง
หมายเลขในหน ้าแรกหรือไม่ก็ได ้

การแทรกหมายเลขหน ้า

การเลือกตําแหน่ง การจัดตําแหน่ง และรูปแบบหมายเลขหน ้า
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รูปแบบหมายเลขหน ้าทีสามารถให ้หน ้าแรกเริมต ้นทีหน ้าทีเท่าใดก็ได ้
แต่ถ ้าต ้องการพิมพ์ข ้อความทีหัวกระดาษและท ้ายกระดาษด ้วย เราจะใช ้แท็บมุมมอง\หัวกระดาษและท ้าย
กระดาษ Word จะให ้พิมพ์แทรกลงในเขตพืน
0 ทีหัวกระดาษและท ้ายกระดาษ โดยใช ้แท็บเลือนตําแหน่งพิมพ์ได ้ 3
แท็บ คือ ชิด ซ ้าย กึงกลาง และชิดขวา พร ้อมกันนี0Word 2007 ได ้เตรียมแท็บบริบทออกแบบให ้ปรับแต่งอีกด ้วย

เขตพืน
0 ทีการพิมพ์งานในหัวกระดาษและท ้ายกระดาษ และแทรกหมายเลขหน ้า

แท็บบริบทออกแบบของการพิมพ์หัวกระดาษและท ้ายกระดาษ
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