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DOC009 : เทคนิคงานเอกสารอ ัตโนม ัติ ด้วย Word สาหร ับงานเลขานุการ
หล ักการและเหตุผล :
ในการท างานด ้านเลขานุ ก ารต ้องมีรู ป แบบการท างานที่เ น น
้ ในด ้านการจั ด การงานเอกสาร เช่น การสร า้ ง
จดหมาย, เอกสารหนั ง สือ , รายงาน, ตารางรายการ, การเขีย นโครงการ, การท าแบบฟอร์ม ช่ว ยกรอกข ้อมูล เป็ นต ้น
โปรแกรมทีน
่ ิยมใช ้งานคือ Microsoft Word แต่ยังมีผู ้ใช ้งานหลายคนยัง ไม่เข ้าใจกระบวนการทางานของ word อย่าง
ถูกต ้อง
ดังนัน
้ หลักสูตรนีเ้ ป็ นการนาเอาความสามารถของ Word มาใช ้ในการทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนื้อหา
จะเริม
่ ตัง้ แต่ งานพิมพ์อัต โนมัต ิ (เช่น การควบคุมเอกสารหลายๆ หน ้า, การทาสารบัญ อัต โนมัต ิ (TOC), การท าดั ช นี
(Index), การทาจดหมายเวีย น (Mail Merge), การติดตามเอกสาร (Review & Track Change), การสร ้างแบบฟอร์ม
ช่วยกรอกข ้อมูล รวมไปถึงการประยุกต์ใช ้เครื่อ งมือ และเทคนิคทีน
่ ่ าสนใจ ทีจ
่ ะช่วยลดเวลาในการสร ้างและปรั บ แต่ง
เอกสาร ช่วยให ้การทางานเร็วขึน
้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้เครือ
่ งมือ รวมไปถึงเทคนิคทีส
่ ามารถนาไปประยุกต์ใช ้งานได ้จริง และช่วยลด
เวลาในการทางาน
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
1. ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้การใช ้งาน Word อย่างถูกวิธ ี
2. ผู ้ทีต
่ ้องการเทคนิคการใช ้งาน Word เพือ
่ ช่วยลดเวลาในการทางานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม :
1. ควรมีพน
ื้ ฐานการใช ้งานคอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น
2. ควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Word ในระดับเบือ
้ งต ้นมาก่อน
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
1. สร ้าง Template สาเร็จรูป ด ้วย Word สาหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน
2. การนาเสนออย่างมืออาชีพ ด ้วย PowerPoint สาหรับนาเสนอข ้อมูลสมัยใหม่
ั
้ หาการอบรมสมมนา
เนือ
:
1. ปรับพืน
้ ฐานความเข ้าใจและการใช ้งานให ้ถูกต ้อง เพือ
่ อนาคตการใช ้งานทีด
่ ก
ี ว่าเร็วกว่า
 การควบคุมหน ้ากระดาษ (Page Layout) ขนาดกระดาษ ระยะขอบ และเทคนิคการสร ้างเอกสารทัง้
แนวนอน และ แนวตัง้ ให ้อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน
ื่ ย่อ
 เทคนิคการใช ้เครือ
่ งมือ สาหรับงานพิมพ์อต
ั โนมัต ิ การสร ้างคาย่อแทนข ้อความยาวๆ เช่น เมือ
่ พิมพ์ชอ
่ เต็มขึน
ให ้เป็ นชือ
้ มาแบบอัตโนมัต ิ
 การทางานกับตาราง การแทรกตาราง, แปลงข ้อความ เป็ นตาราง ,การจัดเรียงข ้อมูล, การคานวณหา
ผลรวมของตัวเลข (SUM) และแก ้ปั ญหาในกรณีหัวตารางกับข ้อมูลแยกกันอยูค
่ นละหน ้า เป็ นต ้น
 การแทรกข ้อมูลอัตโนมัตด
ิ ้วยเครือ
่ งมือ Quick Part (แทรกข ้อความหรือเนือ
้ หาทีใ่ ช ้บ่อยแบบด่วนๆ)
2. หัวใจสาคัญของ Word และเทคนิคการใช ้เครือ
่ งมือสาหรับทาหนังสือหรือเอกสารหลายๆ หน ้า แบบอัตโนมัต ิ
 การควบคุมเนือ
้ หาเอกสารให ้มีรูปแบบทีเ่ หมือนกันอย่างรวดเร็วโดยการสร ้าง Style เช่น หากเอกสารมี 20
หัวข ้อ รูปแบบของหัวข ้อควรทีจ
่ ะต ้องมี Format ทีเ่ หมือนกัน
 เทคนิคการตกแต่ง/ปรับแต่ง/แก ้ไขเอกสารอย่างอัตโนมัต ิ แก ้ไขจุดเดียวแต่เปลีย
่ นหลายที่
 การใส่เลขลาดับอัตโนมัต ิ หัวข ้อหลัก หัวข ้อย่อย (Bullets & Numbering)
 การใช ้มุมมองระบบนาทาง (Navigation Pane) ช่วยควบคุมการอ่านหัวข ้อเอกสาร บนหน ้าจอ
 การสร ้างปกรายงาน (Cover Page) อย่างรวดเร็ว
 การทาสารบัญหัวข ้ออัตโนมัต ิ โดยการคลิกแค่ 3 คลิก (TOC: Table of Content)
 การแบ่งกลุม
่ หน ้ากระดาษ (Section) เพือ
่ การกาหนดให ้เอกสารในไฟล์เดียวกัน มีเลขหน ้า ส่วนหัว/
ส่วนท ้ายกระดาษไม่เหมือนกันในแต่ละหน ้า
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การทาดัชนีคา (Index) อัตโนมัต ิ
เทคนิคสร ้างเอกสารให ้ปรากฏข ้อความในลักษณะลายน้ า (Watermark) ในทุกแผ่น เช่น คาว่า “เอกสาร
ลับ” หรือ “ห ้ามคัดลอก”

3. เทคนิคและเครือ
่ งมือทีม
่ ไี ว ้ สาหรับการใช ้งานเอกสารร่วมกัน
 การใส่หมายเหตุ (Comment) เพือ
่ คุยกันผ่านเอกสาร
 การใช ้งานเครือ
่ งมือสาหรับติดตามการเปลีย
่ นแปลงเอกสาร (Track Change) เพือ
่ ดูวา่ ใครมาแก ้ไขเอกสาร
ตรงไหนบ ้าง
 การนาไฟล์ เอกสารล่าสุดทีแ
่ ก ้ไข มาเปรียบเทียบกับไฟล์ต ้นฉบับ เพือ
่ หาจุดแตกต่าง (Compare)
 การป้ องกัน เอกสาร ไม่ให ้ถูกแก ้ไขได ้ (Protect Document) และการใส่ รหัสผ่าน ตอนเปิ ดไฟล์
้ ใบเสนอ
 การสร ้างเอกสารในลักษณะของแบบฟอร์มทีใ่ ช ้ประจาให ้เป็ นต ้นแบบ (Template) เช่น ใบสัง่ ซือ
ราคา ฯลฯ
่ .....................นามสกุล...................... โดยไม่ให ้
 เทคนิคการพิมพ์ข ้อความในแบบฟอร์ม เช่น ชือ
เส ้นประขยับตาม
4. เครือ
่ งมือสาหรับการทางานเกีย
่ วกับการส่งจดหมาย (Mailing)
่ , นามสกุล, ทีอ
 นาชือ
่ ยูข
่ องผู ้รับ ฯลฯ มาจัดทาซองจดหมาย Envelope
 การสร ้างจดหมายผนวกโดยใช ้ Mail Merge โดยใช ้ฐานข ้อมูลทีพ
่ ม
ิ พ์ไว ้แล ้วใน Excel เข ้ามาลิงก์ใน
เอกสารใน Word เพือ
่ ให ้การพิมพ์หน ้าซองจดหมายถูกส่งไปย ้งผู ้รับแต่ละรายใน Excel แบบอัตโนมัต ิ
 การทา Mail Merge ในลักษณะต่างๆ เช่น การทา Label การพิมพ์หน ้าซองจดหมาย หรือการส่งอีเมล์ไปยัง
ผู ้รับแต่ละคนแบบอัตโนมัต ิ
วิทยากร :
ั ไชยวงศ์
อาจารย์สมิทธิชย
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 วิทยากรพิเศษ หลักสูตร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics,
Programming & Web Programming

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม :1 วัน (6 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม : 9.00 - 16.00 น.
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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