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หลักสูตรไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด
คุณเคยประสบปั ญหาอย่างนี้หรือไม่ เรียงลาดับข้อความภาษาไทยแล้วสระมาก่อน
พยัญชนะแต่ไม่รวู้ า่ จะแก้ไขอย่างไร กดแป้ นแท็บ 2 ครัง้ แล้วทัง้ ย่อหน้าเยือ้ งเข้ามา
ทัง้ ๆ ทีต่ อ้ งการให้เฉพาะบรรทัดแรกเยือ้ งเข้ามาเท่านัน้
o
o
o
o
o
o
o

ประสบปั ญหาเคาะแป้ นเว้นวรรค (Spacebar) หรือกดแป้ น Enter ปรากฏว่าแป้ นพิมพ์สลับกลับไปเป็ น
ภาษาอังกฤษ ทัง้ ๆ ทีต่ อ้ งการพิมพ์ภาษาไทยอยู่
ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีขนาดไม่เท่ากัน เสียเวลาเลือกข้อความแล้วปรับทุกครัง้ แต่ไม่รวู้ า่ จะ
แก้ไขอย่างไร
วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือแทรกตารางแล้วไม่ตเี ส้น พอกลับมาทีจ่ ุดเดิมอีกครัง้ กลับหารูปทรงเรขาคณิต
หรือตารางไม่พบ ต้องเสียเวลาค้นหาด้วยคาสัง่ Find
เสียเวลาคัดลอกข้อความเดียวกัน ไปวาง หลาย ๆ ที่ แต่ไมรูว้ า่ มีวธิ กี ารใดทีด่ กี ว่าการคัดลอก
ต้องการให้เฉพาะบางหน้าพิมพ์เอกสารในแนวนอนเพือ่ ใส่แผนภูมหิ รือแผนผังองค์กร โดยไม่ตอ้ งบันทึก
แฟ้ มแยกเฉพาะหน้าทีเ่ ป็ นแนวนอน แต่ไม่ทราบว่าจะทาอย่างไร
ต้องการใส่เลขลาดับอัตโนมัตพิ ร้อมข้อความนา เช่น สาระการเรียนรูท้ ่ี 1 หลังกดแป้ น Enter แล้วข้อความ
สาระการเรียนรูท้ ่ี 2 ปรากฏทันทีแต่ไม่รวู้ า่ จะทาอย่างไร
และอื่น ๆ

ถ้าคาตอบของคุณคือ “ใช่” และพยายามหาคาตอบจากหนังสือสอนการใช้ไมโครซอฟต์เวิรด์ ทีม่ ขี ายตาม
ท้องตลาดแต่ไม่พบ โปรดอย่ารีรอ ขอเชิญคุณเข้ารับการอบรมหลักสูตร ไขปั ญหาน่าปวดศีรษะของการใช้
ไมโครซอฟต์เวิรด์ หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในท้องตลาดทีส่ อนการแก้ไขปั ญหาการใช้เวิรด์
โดยวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญการใช้ไมโครซอฟต์เวิรด์ นาประสบการณ์การใช้จดั ทาคู่มอื และเอกสาร เปิ ดเผยวิทยายุทธ์
การแก้ปัญหาแบบหมดเปลือก ทีไ่ ม่สามารถหาได้จากศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อ่นื ลดเวลาทีส่ ูญเสียไปในการ
จัดทาเอกสาร ได้เอกสารน่าใช้งานอย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์:
o
o

แนะนาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาการใช้งานไมโครซอฟต์เวิรด์
แนะนาลูกเล่นการใช้ไมโครซอฟต์เวิรด์ เพือ่ ลดระยะเวลาการสร้างผลงานจากเดิมหลายชัวโมงให้
่
เสร็จเร็ว
เสร็จเร็ว
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กลุ่มเป้าหมาย:
o
o

ผูผ้ า่ นการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์วนิ โดวส์ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ มีประสบการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิรด์ เป็ นระยะเวลาพอสมควร เสมียน พนักงานฝ่ ายธุรการ
กลุ่มผูส้ นใจทัวไป
่

ความรู้พน
ื้ ฐาน:
o
o

มีพน้ื ฐานการใช้งาน Windows เบือ้ งต้น
มีพน้ื ฐานการใช้งาน Microsoft Office มาบ้าง

ระยะเวลาในการอบรม:
o

12 ชัวโมง
่ (2 วัน)

ราคาคอร์สอบรม:
o

4,500 บาท

วิทยากรผูส
้ อน:
o

อาจารย์ณฐั ศิระ เยาวสุต

คอร์สทีค
่ วรอบรมก่อนหน้า:
o

ไม่มี

คอร์สต่อเนือ
่ งที่แนะนา:
o

ไม่มี
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เนื้อหาการอบรม:

Module 1: กำจัดพฤติ กรรมไม่พึงประสงค์ของไมโครซอฟต์เวิ รด์
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

แก้ปัญหาการเรียงลาดับข้อความภาษาไทยแล้วไม่ถูกหลักราชบัณฑิตยสถาน
แก้ปัญหาปุ่มคาสังยอดนิ
่
ยมทีถ่ กู ซ่อนให้กลับมาแสดงอีกครัง้
แก้ปัญหาแฟ้ มเอกสารกระจัดกระจายใน My Document ให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันทุกครัง้ ทีบ่ นั ทึกหรือ
เปิ ดแฟ้ ม
แก้ปัญหาแป้ นพิมพ์กลับภาษาอัตโนมัตทิ นั ทีทก่ี ดแป้ น Enter หรือแป้ น Spacebar
แก้ปัญหาพิมพ์ขอ้ ความภาษาอังกฤษแล้วแบบอักษรหรือขนาดมีขนาดใหญ่กว่าข้อความภาษาไทย
แก้ปัญหากดแป้ น Enter แล้วระยะห่างระหว่างย่อหน้าเกินความจาเป็ น
แก้ปัญหาระยะห่างระหว่างบรรทัดเกินความจาเป็ น
แก้ปัญหาทัง้ ย่อหน้าเยือ้ งเข้ามาหลังกดแป้ นแท็บ 2 ครัง้
แก้ปัญหาการใส่ไฮเปอร์ลงิ ก์อตั โนมัตทิ นั ทีทพ่ี มิ พ์ทอ่ี ยูอ่ เี มล์หรือทีอ่ ยู่เว็บไซต์ (URL)
แก้ปัญหาปรากฏเส้นหยักสีแดงในระหว่างการพิมพ์ขอ้ ความ
แก้ปัญหาการใส่กรอบรวบรวมรูปหลังวาดรูปทรงอัตโนมัติ
แก้ปัญหาใส่รูปทรงหรือรูปวาดแล้วข้อความไม่แยกออกจากกัน
แก้ปัญหาหาตารางทีไ่ ม่ใส่เส้นกรอบหรือรูปทรงทีไ่ ม่ใส่เส้นขอบไม่พบ

Module 2: ไขปัญหำกำรจัดหน้ ำเอกสำร
o
o
o
o
o
o
o
o

เทคนิคจัดหน้ากระดาษมาตรฐานของแฟ้ มเปล่าโดยไม่ตอ้ งกาหนดใหม่ทุกครัง้
ไขปั ญหาทาอย่างไรให้หน้ากระดาษใดหน้ากระดาษหนึ่งต้องเป็ นแนวนอนเพื่อแทรกแผนภูมหิ รือแผนผัง
องค์กร
ไขปั ญหาให้ซองจดหมายและตัวเนื้อจดหมายอยู่ในแฟ้ มเดียวกัน
ไขปั ญหาเส้นประสาหรับตัดกระดาษไม่ตรงรอยพับครึง่
ไขปั ญหาเปิ ดแฟ้ มเดียวกันทีค่ อมพิวเตอร์ตา่ งเครื่องแล้วข้อความทีเ่ คยจัดไว้ไม่อยู่ในตาแหน่งเดิม
เทคนิคประหยัดการกดแป้ น Enter เพื่อขึน้ หน้าใหม่
เทคนิคประหยัดหน้ากระดาษทีม่ ขี อ้ ความล้นเกิน 1–2 บรรทัด
ไขปั ญหาพบหน้าเปล่าต่อท้ายหน้าสุดท้ายทีม่ ขี อ้ ความ
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Module 3: ไขปัญหำกำรจัดรูปแบบ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ไขปั ญหาการใช้แป้ น Enter แป้ น Shift + Enter แป้ น Tab เพื่อจัดรูปแบบ
เทคนิคการเลือกข้อความในแบบข้อกาหนดต่าง ๆ
ไขปั ญหาการเลือกแบบอักษรทีเ่ หมาะสมกับเนื้อหา
ไขปั ญหาการจัดย่อหน้า
ทาอย่างไรเมือ่ กดแป้ น Enter แล้ว มีพน้ื ทีว่ า่ งคันระหว่
่
างย่อหน้า
ทาอย่างไรเมือ่ กดแป้ น Enter แล้วเคอร์เซอร์เว้นเข้ามาวางที่ 1.25 เซนติเมตรเฉพาะบรรทัดแรก
ปั ญหามีขอ้ ความในย่อหน้าเดียวกันทีอ่ ยู่ต่างหน้า
ปั ญหาหัวข้อกับเนื้อหาอยู่ต่างหน้า
ปั ญหาข้อความในบรรทัดที่ 2 เป็ นต้นมาไม่เยือ้ งเข้ามาเมือ่ พิมพ์หมายเหตุ
ปั ญหาพิมพ์ขอ้ มูลทีอ่ ยู่ของผูส้ ่งในตัวจดหมายแล้วไม่เยือ้ งเข้ามาทัง้ ย่อหน้า
ปั ญหาช่องว่างระหว่างวรรคหรือระหว่างตัวอักษรระยะห่างมาก

Module 4: ไขปัญหำเลขลำดับและเลขลำดับย่อย
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ไขปั ญหาไม่สามารถกาหนดตาแหน่งวางเครือ่ งหมายหรือเลขลาดับเฉพาะบรรทัดแรกตามตาแหน่งที่
ต้องการได้
ไขปั ญหาหลังใส่เลขลาดับอัตโนมัตหิ รือเครื่องหมายนาพบว่าข้อความตัง้ แต่บรรทัดที่ 2 ไม่เริม่ พิมพ์ท่ี
ตาแหน่ง 0 เซนติเมตร
ไขปั ญหาข้อความภาษาไทยใหญ่กว่าข้อความภาษาอังกฤษ เมื่อใช้เลขลาดับอัตโนมัตหิ รือสัญลักษณ์นา
ข้อความอัตโนมัติ (Auto Bullet list)
ไขปั ญหาเครื่องหมายมหัพภาคไม่ตรงกันเมือ่ เลขลาดับมากกว่า 9
ไขปั ญหาเลขลาดับไม่ขน้ึ เลข 1 ใหม่กบั กลุ่มรายการใหม่
ไขปั ญหาเลขลาดับย่อยหลากหลายรูปแบบ
ไขปั ญหาต้องการใช้เลขไทยเป็ นเลขลาดับ
ไขปั ญหาเมื่อใส่เลขลาดับเป็ นเลขไทยแล้วปรากฏว่าระยะห่างระหว่างเลขลาดับกับข้อความมากผิดปกติ
ปั ญหาไม่มขี อ้ ความนาเลขลาดับทันทีทใ่ี ส่เลขลาดับให้กบั รายการ
ไขปั ญหาเลขลาดับไม่ขน้ึ เลข 1 ใหม่กบั กลุ่มรายการใหม่
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Module 5: ไขปัญหำกำรจัดข้อควำมเป็ นคอลัมน์ ด้วยกำรใช้คำสัง่
o
o
o
o

ไขปั ญหาความกว้างของทุกคอลัมน์ไม่เท่ากันเมื่อปรับความกว้างคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง
ปั ญหาไม่สามารถแยกด้วยการพิมพ์ขอ้ ความในคอลัมน์ใหม่ได้
ไขปั ญหาไม่มเี ส้นแบ่งคอลัมน์เมื่อพิมพ์ขอ้ ความขึน้ คอลัมน์ใหม่
ไขปั ญหากดแป้ น Delete ทีย่ ่อหน้าเริม่ ต้นคอลัมน์แล้วย่อหน้าก่อนหน้าไปถึงหน้าแรกเปลีย่ นเป็ นคอลัมน์
ด้วย

Module 6: ไขปัญหำกำรพิ มพ์ข้อควำม
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ไขปั ญหาการตีเส้นประให้จุดทางขวาสุดของแต่ละเส้นตรงกัน
ไขปั ญหาหลังสังพิ
่ มพ์เอกสารลงแบบฟอร์มด้วยเครื่องพิมพ์พบว่าข้อความแล้วคร่อมบรรทัด
ไขปั ญหาพิมพ์ขอ้ ความแล้วเส้นประเลื่อนตาม
เทคนิคสลับกลับไปมาระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่กบั ตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษ
เทคนิคการพิมพ์เลขไทย
เทคนิคการแปลงตัวเลขอาระบิคเป็ นเลขไทย
ไขปั ญหาพบการฉีกคาบ่อย ๆ
เทคนิคชือ่ เล่นของข้อความเพือ่ การพิมพ์ขอ้ ความซ้า ๆ แทนการคัดลอกแล้ววาง หรือ เพื่อเก็บสัญลักษณ์
พร้อมทีอ่ ยู่สาหรับพิมพ์จดหมายขององค์กร
เทคนิคแปลงชือ่ ย่อไปเป็ นชือ่ เต็ม

Module 7: ไขปัญหำกำรใช้ตำรำงในไมโครซอฟต์เวิ รด์
o
o
o
o
o
o
o
o

เทคนิคการเลือกเซลล์ในตาราง
ไขปั ญหากดแป้ น Delete แล้วตารางไม่หายไป
เทคนิคเพิม่ บรรทัดแบบอัตโนมัตขิ ณะทีอ่ ยู่บรรทัดสุดท้ายของตาราง
เทคนิคแสดงหัวตารางทุกครัง้ ทีข่ น้ึ หน้าใหม่
เทคนิคห้ามข้อความในเซลล์เดียวกันอยูค่ ร่อมหน้า
เทคนิคเลขลาดับรายการแบบลบบรรทัดแล้วยังเรียงลาดับต่อเนื่องอัตโนมัติ
ไขปั ญหาการเรียงลาดับข้อมูลตัง้ แต่ 3 ฟิ ลด์ขน้ึ ไป
เทคนิคบวกลบคูณหารในตารางโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาไมโครซอฟต์เอ็กเซล
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เทคนิคการอ่านตัวเลขไปเป็ นข้อความพร้อมมีคาว่า “บาท” ลงท้าย
เทคนิคกาหนดจุดทศนิยมให้ตรงกัน
เทคนิคการใช้ Tab Stop ในตารางข้อความ
เทคนิคการใช้ตารางพิมพ์ตวั เลือกสาหรับข้อสอบปรนัย
เทคนิคการจัดรูปแบบให้กบั ข้อความออกเป็ นคอลัมน์ดว้ ยการใช้ตาราง
เทคนิคกาหนดพืน้ ทีล่ งนามทีม่ ผี รู้ บั ของและผูส้ ง่ ของอยู่ในบรรทัดเดียวกัน

Module 8: ไขปัญหำกำรทำงำนกับวัตถุ
o
o
o
o
o
o
o

ไขปั ญหาไม่สามารถพิมพ์ขอ้ ความที่ Tab Stop กาหนดไว้กบั วัตถุทก่ี าหนดการล้อมรอบของข้อความเป็ น
แบบสีเ่ หลีย่ ม
ไขปั ญหาไม่สามารถเลือกวัตถุหลายชิน้ พร้อมกัน
ไขปั ญหาการจัดตาแหน่งให้กบั วัตถุ
ไขปั ญหาไม่สามารถพิมพ์ขอ้ ความลงในรูปทรงอัตโนมัติ
ไขปั ญหาลดขัน้ ตอนการจัดรูปแบบให้กบั รูปทรงอัตโนมัตหิ รือวัตถุ
ไขปั ญหาการปรับขนาดของวัตถุทงั ้ สีด่ า้ นพร้อมกัน
ไขปั ญหาการเลื่อนตาแหน่งวัตถุทงั ้ แบบตรึงแนวและแบบละเอียด

Module 9: เทคนิ คกำรใช้ไมโครซอฟต์เวิ รด์ อย่ำงมืออำชีพ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

เทคนิคสารพัดแป้ นลัดทีม่ อื อาชีพนิยมใช้
เทคนิคเรียกใช้คาสังยอดนิ
่
ยมโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาแมโครหรือคลิกหลายขัน้
เทคนิคเข้าถึงจุดสุดท้ายทีแ่ ก้ไขโดยไม่ตอ้ งเลือ่ นหา
เทคนิคการค้นหา ข้อความ วัตถุ
เทคนิคการแทรกวันเดือนปี ในลักษณะปรับปรุงอัตโนมัตเิ พือ่ ใช้พมิ พ์จดหมาย
เทคนิคการใช้คาสังการแก้
่
ไขแบบมืออาชีพ
เทคนิคการจัดรูปแบบหัวข้อให้รูปแบบมีเดียวกันเพียงคลิกเดียวแทนการใช้ Format Painter
เทคนิคการแก้ไขรูปแบบหัวข้อทีเ่ คยจัดไว้ให้เสร็จภายในคลิกเดียวแทนการใช้ Format Painter
เทคนิคสร้างรายการข้อความอย่างมืออาชีพด้วยสไตล์
เทคนิคจัดเก็บสไตล์จดั รูปแบบเพื่อนามาใช้กบั แฟ้ มเอกสารอืน่ ได้หลายครัง้
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Module 10: เทคนิ คเกี่ยวกับแฟ้ มเอกสำร
o
o
o
o

เทคนิคสังแสดงเฉพาะหั
่
วข้อในเอกสาร
เทคนิคใส่ขอ้ ความในลักษณะพืน้ หลังกับเอกสารเพื่อระบุขอ้ กาหนดการกระทากับเอกสาร
เทคนิคป้ องกันเอกสารแบบเลือกเฉพาะส่วนหรือเลือกว่าห้ามแก้ไขรูปแบบ
เทคนิคระบุผพู้ มิ พ์ ผูแ้ ก้ไข ผูต้ รวจทานลงในแฟ้ มเอกสาร

Module 11: เทคนิ คเกี่ยวกับกำรพิ มพ์เอกสำรออกทำงเครื่องพิ มพ์
o
o
o

เทคนิคการพิมพ์แบบย่อขยายให้พอดีกบั ขนาดกระดาษทีใ่ ช้พมิ พ์
เทคนิคประหยัดกระดาษสาหรับการสังพิ
่ มพ์
เทคนิคเลือกหน้าทีต่ อ้ งการพิมพ์แบบไม่ต่อเนื่อง
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