หล ักสูตร Microsoft Word Intermediate
ระยะเวลาอบรม
1 วัน 6 ชัว่ โมง (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

้ า
ค่าใชจ
่ ย
3,500 บาท (ไม่รวม VAT)

สถานทีอ
่ บรม
ึ ษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชัน
้ 9 (อยูภ
ศูนย์ศก
่ ายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ใกล ้กับสถานีรถไฟฟ้ าราชเทวี (หากนารถมาจอดฟรีทงั ้ วัน

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
ผู ้เข ้าอบรมจะได ้เรียนรู ้การใช ้งาน Word ในขัน
้ กลาง เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการใช ้งาน Word
ในการทางานได ้อย่างคล่องแคล่วและสร ้างเอกสารให ้ดูสวยงาม อาิิท ิ การสร ้างคาย่อและการพิมพ์ข ้อความยาวๆ
การสร ้าง Template ของแบบฟอร์มในสานั กงาน การสร ้างเอกสารแบบ Column เหมือนกับหนังสือพิมพ์
การสร ้างจดหมายผนวก (Mail Merge) เพือ
่ ทา Label ฯลฯ

้ หาการอบรม
เนือ


ื่ ย่อ SC
การสร ้างคาย่อแทนข ้อความยาวๆ เพือ
่ ประหยัดเวลาการป้ อนข ้อความยาวๆ เช่น เมือ
่ พิมพ์ชอ
่ เต็มหรือลายเซ็นต์ขน
ให ้เป็ นเป็ นชือ
ึ้ มาแบบอัตโนมัต ิ หรือพิมพ์คาว่า Logo และให ้แสดงรูปโลโก ้บริษัททันที
ฯลฯ



การแก ้ปั ญหาการพิมพ์ข ้อความทีช
่ อบพิมพ์ผด
ิ ประจา ให ้ถูกแก ้ไขโดยอัตโนมัต ิ หรือการยกเลิกคาที่ Word
ชอบแก ้ให ้อัตโนมัต ิ แต่คณ
ุ ต ้องการพิมพ์คานัน
้ ๆ



การป้ อนสัญลักษณ์พเิ ศษอย่างรวดเร็ว เช่น การสร ้าง Bullet List โดยใช ้รูปภาพทีต
่ ้องการ
โดยทีไ่ ม่ต ้องเสียเวลาในการใช ้คาสัง่ Insert Symbol ให ้เสียเวลา



การใช ้เครือ
่ งมืออัตโนมัตต
ิ า่ งๆ ของ Word ทีจ
่ ะช่วยให ้การป้ อนข ้อมูลทาได ้อย่างรวดเร็ว เช่น การตีเส ้น
โดยไม่ต ้องกดปุ่ ม Border หรือการสร ้างตารางโดยไม่ต ้องคลิกปุ่ ม Table หรือการสร ้าง Number List หรือ
Bullet List โดยไม่ต ้องคลิกปุ่ มแต่อย่างใด



การสร ้างจดหมายผนวกโดยใช ้ Mail Merge เหมาะสาหรับผู ้ทีต
่ ้องการส่งจดหมายไปผู ้รับทีไ่ ม่ซ้ากัน
โดยใช ้ฐานข ้อมูลทีพ
่ ม
ิ พ์ไว ้แล ้วใน Excel เข ้ามาลิงก์ในเอกสารใน Word
เพือ
่ ให ้การพิมพ์หน ้าซองจดหมายถูกส่งไปย ้งผู ้รับแต่ละรายใน Excel แบบอัตโนมัต ิ



การทา Mail Merge ในลักษณะต่างๆ เช่น การทา Label การพิมพ์หน ้าซองจดหมาย
หรือการส่งอีเมล์ไปยังผู ้รับแต่ละคนแบบอัตโนมัต ิ



้
การสร ้างเอกสารในลักษณะของแบบฟอร์มทีใ่ ช ้ประจาให ้เป็ นรูปแบบ Template เช่น ใบสัง่ ซือ
ใบเสนอราคา ฯลฯ



การสร ้าง Corporate Template เช่น แบบฟอร์มมาตรฐานของบริษัท เช่น ใบเบิกต่างๆ ใบลา
โดยเก็บไว ้ในระบบ Lan และทุกคนสามารถเรียกใช ้งานได ้จากทีเ่ ดียวกัน
เป็ นการป้ องกันการเก็บเอกสารซ้าซ ้อน
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การจัดรูปแบบเอกสารขนาดยาวให ้มีรูปแบบทีเ่ หมือนกันอย่างรวดเร็วโดยการสร ้าง Style ให ้กับเอกสาร เช่น
หากเอกสารมี 20 หัวข ้อ รูปแบบของหัวข ้อควรทีจ
่ ะต ้องมี Format ทีเ่ หมือนกัน



การแก ้ปั ญหาของการใช ้งาน Word ทีเ่ มือ
่ เปิ ดไฟล์ใหม่แล ้ว Font ไทยกับอังกฤษ มักจะเป็ นคนละ Font กัน
หรือพิมพ์ตวั เลขตัวเลขจะใหญ่กว่าปกติ



การจัดเอกสารให ้มีหลายรูปแบบ Layout ในไฟล์เดียวกัน เช่น
ให ้เอกสารหน ้าแรกถูกแสดงเป็ นขนาดของซองจดหมาย DL Size และหน ้าสองถูกแสดงเป็ น Letter Size
โดยไม่ต ้อง Save แยกเป็ นคนละไฟล์



การกาหนดให ้เอกสารในไฟล์เดียวกัน มีข ้อความของ Header หรือ Footer ไม่เหมือนกันในแต่ละหน ้า



การสร ้างเอกสารในลักษณะแบบ Newsletter เช่น
การแบ่งเอกสารเป็ นคอลัมน์เหมือนกับหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เพือ
่ ให ้ดูสวยงามน่าอ่าน

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ


ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้การใช ้งาน Word ให ้มากขึน
้ เพือ
่ ให ้เกิดความคล่องแคล่วในการใช ้งาน



ผู ้ทีต
่ ้องการสร ้างแบบฟอร์มด ้วย Word

หล ักสูตรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง


Super Advanced Technique in Word
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