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กดปุม่ F5 แล้
ตอ้งการ แลว้ก

Control + F  
Cursor จะมา
Pane แลว้ป้อ

เลื่อนไปยงัคาํ
Navigation P

หรอื  ที ่s
วา่ เปลีย่นสไีป

หากตอ้งการเ
Browse มาเป็
ปุม่   แลว้
ตอ้งการ 

Control + 
 

ย ์

ลว้ป้อนเลขหน้า
กดปุม่ Enter 

 
อยูท่ี ่Navigati
อนคาํคน้  

าคน้ถดัไปจาก 
Pane หรอืจากป

scroll bar ซึง่ส ั
ป 

เปลีย่น   Mode
ป็นทลีะหน้าใหม
วเลอืก Mode ต

 F = short

าที่

on 

ปุม่  

สงัเกตได้

e การ 
ม ่ใหก้ด
ตาม

cut สาํหรบั F
 

Find  
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การพมิพ์

สรา้งไฟลใ์หม่
 การ
เริม่ต

 
สาํหรบัอกัขระ
ฯลฯ อยูท่ีเ่มนู

 

ปีกกา อยูท่ีเ่ม
 

 

ย ์

พข้์อความ  

มจ่ากปุม่    
รพิมพข้์อคว
ตน้พมิพข์อ้ควา

ะพเิศษ เชน่ ©
นู Insert > Sym

มนู Insert > Sh

 Font และ

 
วาม 
ามในเอกสาร ก

© ® € ≥ 
mbol  

hapes 

การ Form

กดปุม่ Tab เพื่

 

mat Font 

พื่อยอ่หน้า 

Micr
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 Cop
เราสามารถใช้

 

Tips 

เพือ่ความรวด
mouse ให ้
 ใช ้click
 ใช ้shor

Control + c =
Control + x =
Control + v =

Tips 

ลองใช ้Paste
ลอง Copy  ข้

ลองเปรยีบเที

 
 
 

1 

2 

ย ์

py, cut, pas
ชปุ้่มคาํสัง่ที ่Ri

ดเรว็ แทนทีจ่ะเ

k ขวา 
rtcut แทน 
= copy 
= cut 
= paste 

e special  
ขอ้ความจากเวบ็

ยบระหวา่ง กา

ste และ pas
bbon ได ้ 

เลื่อน 

บใดๆกไ็ด ้

าร Paste (1), 

ste special 

Paste option 

 

แรก (2) และะ Paste text o

3 

only ที ่option 

Micr

 

สดุทา้ย (3) 
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 For
เราสามารถ F
ปุม่คาํสัง่จาก 

หรอื Format 
Format Font 

การ Format 
Format Font 
ไดม้ากกวา่ เช
 สามารถ

อกัขระภ
อื่นไดพ้ร

 การขดีเ
มากกวา่

ย ์

rmat Font แ
Format Font ไ
Ribbon  

ไดจ้ากชุดคาํสั
 ดงัภาพ 

Font จากชุดคํ
 น้ีจะปรบัขอ้คว
ชน่ 
ถ Format Font
ภาษาไทยและภ
รอ้มกนั 
สน้ใต ้มเีสน้ให้
าปุม่ที ่Ribbon

และการตัง้ D
ไดจ้าก 

สัง่ 

าสัง่ 
วาม

t 
ภาษา

หเ้ลอืก
 

Default Font

 

t 
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Tips  

ปญัหา Font ไ
ภาษาองักฤษ
สามารถแกไ้ข
การเลอืก Fon
Font Comple
ภาษาไทย) จา
Default 
 
จากนัน้ เมือ่ป
เลอืกให ้apply
จากนัน้ กดปุม่

ลองเปิดไฟลเ์
ขอ้ความ ภาษ
ภาษาองักฤษ
 
หมายเหตุ 
สาํหรบัไฟลเ์ดิ
Format Font 
Control A (=S
Format Font 

 
 

ย ์

ไทย และ Font
ษแตกต่างกนั 
ขโดยถาวรได ้โ
nt Latin text แ
ex scripts (= 
ากนัน้ เลอืก S

ปรากฏ Dialog 
y ไปยงัทุกเอก
ม OK 

ปลา่ใหม ่แลว้พิ
ษาไทย และ
ษเพือ่ตรวจสอบ

ดมิ หากตอ้งกา
 ทัง้ไฟล ์ใหใ้ช ้
Select All) แล้
 

t 

โดย
และ 

Set As 

 box 
กสาร 

 

พมิพ์

 

าร 
 
ลว้ 

 

2 

 

33 

Micr

1 Forma
Latin te

Complex
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 For
Format Paint
ขัน้แรก Form
ทีต่อ้งการก่อน

Highlight ขอ้ค
กดปุม่ Forma

ป้ายลงจุดทีต่้

ย ์

rmat Painte
ter เป็น tool สํ

mat Font ในรปู
น 

ความตน้แบบ 
at Painter 

อ้งการ Forma

er 
สาํหรบัคดัลอกรู
แบบ

แลว้

at 

รปูแบบที ่Form

2 

 

mat ไว ้แลว้นําาไป Apply   กบั

3 

บัสว่นใหมท่ีต่อ้

1 

Micr

องการ 
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Tips  
แบง่หน้าจอ โ
ปุม่เปิด-ปิดไม
Mouse เปลีย่
ลากลงมา 

ใช ้Format P
จาก Frame บ
Format หวัขอ้
ครบทุกหวัขอ้

 
*** หมายเหตุ

1. Form
Form

2. หาก

Re
3. แมจ้

ใชว้ิ

ย ์

โดยนํา Mouse 
มบ่รรทดั เมือ่ 
นเป็นรปูลกูศร

ainter copy ต้
บน แลว้นําไป 
อที ่Frame ลา่ง
อ 

ตุ *** 
mat Painter ส
mat Font เทา่น

ก Format เพยีง

epeat Ac
จะ Format Fon
ธน้ีี โปรดดหูวัข

 ไปที่

รแลว้ 

 

น้ไป

งจน

สามารถทาํไดก้ั
นัน้ 
งอยา่งเดยีว เช

ction ได ้ 
nt ไดโ้ดยสะดว
ขอ้ถดัไป 

บั Font, ยอ่หน

ชน่ ส ีFont อยา่

วก แต่หากเป็น

 

น้า, bullet& nu

างเดยีว หรอื สี

นการ Format ห

umbering หรอื

สเีสน้ Drawing

หวัขอ้ต่างๆในก
 

อื่นๆทีม่กีาร fo

 อยา่งเดยีว สา

การจดัทาํหนงัส

Micr

ormat ไว ้ไมเ่ฉ

ามารถใชปุ้ม่ F

สอืหรอืสิง่พมิพ
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ฉพาะการ 
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Format F
แม ้Format P
หวัขอ้ใหญ่ หวั
เลอืกหวัขอ้ให
Format เป็น 

เลอืกหวัขอ้รอ
Format เป็น 

ทีแ่ถบ Styles
แลว้เลอืกเมนู

ย ์

Font และ H
Painter จะชว่ย
วัขอ้รอง ฯลฯ 
หญ่ แลว้เลอืก 
Heading 1 

อง แลว้เลอืก 
Heading 2 

s ดา้นบน Click
น Modify… 

Heading 
ให ้Format Fo
แนะนําใหด้าํเนิ

k ขวา 

ont ไดโ้ดยสะด
นินการดงัน้ี 

 

ดวก แต่หากเป็นการ Format 

1 

 Font ในการจั

1 

Micr

ดัทาํสิง่พมิพ ์ซึ

 

2
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สามารถกาํหน
รปูแบบอื่นๆที

เมือ่กาํหนดรปู
Format เป็น 
Heading 2  จ
กาํหนดไวโ้ดย

ตวัอยา่งเพิม่เ
ทีใ่ชอ้ยูน้ี่ 

 

 

ย ์

นด Font หรอื
ทีต่อ้งการได ้

ปแบบแลว้ สว่น
Heading 1, 
จะเปลีย่นตามที
ยอตัโนมตั ิ

ตมิ... เชน่ไฟล์

นทีไ่ด ้

ที่

ค์ูม่อื
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Paragrap

 Par
เราส

 
 ชดิซา้ย 

 
 
 
 
 

 ชดิขอบ 

 ชดิขอบ 
ตวัออก 

ย ์

ph, Form

ragraph แล
สามารถจดัยอ่ห

 

 2 ขา้ง 

 2 ขา้ง และกร

at Paragr

ะ Format P
หน้าใหช้ดิขอบ

 

ใน
ห
ดํ
ก
ค่

 

 

ใน
ห
ดํ
ก
ค่

 

ระจาย
 

ใน
ห
ดํ
ก
ค่

 

raph และ L

aragraph 
ซา้ย กลาง หรื

นการบริหารจดั
มวดเอกสารให้
าเนินธุรกรรมต่
ฎหมายกําหนด
าใช้จ่าย 

นการบริหารจดั
มวดเอกสารให้
าเนินธุรกรรมต่
ฎหมายกําหนด
าใช้จ่าย 

นการบริหารจัด
มวดเอกสารให้
าเนินธุรกรรม
ฎหมายกําหน
าใช้จ่าย 

 

Line Spac

รอืขวาไดจ้ากปุ่

ดการเอกสารใน
ห้สามารถค้นหา
ต่างๆได้ โดยปล
ดให้เก็บเผ่ือตรว

ดการเอกสารใน
ห้สามารถค้นหา
ต่างๆได้ โดย
ดให้เก็บเผ่ือตรว

ัดการเอกสารใ
ห้สามารถค้นหา
มต่างๆได้ โดย
ดให้เก็บเผ่ือตร

cing 

มคาํสัง่ใน Rib

นสํานกังาน มาต
าเอกสารง่าย แ
ลอดภยั ไมทํ่าลา
วจสอบ ทัง้นี ้ ก

นสํานกังาน ม
าเอกสารง่าย แ
ปลอดภยั ไม
วจสอบ ทัง้นี ้

ในสํานักงาน ม
าเอกสารง่าย แ
ปลอดภัย ไม่
รวจสอบ ทัง้นี ้

bon 

ตรการการจดัระ
ละดแูลรักษา ทํ
ายเอกสารสําคั
การจดัการเอกส

มาตรการการจดั
และดแูลรักษา 
มทํ่าลายเอกสา
 การจดัการเอ

มาตรการการจั
และดแูลรักษา 
ทําลายเอกสา
  การจัดการเอ

Micr

ะบบแฟ้ม เป็นก
ทําลายเอกสารไ
คญั หรือเอกสาร
สารในสํานกังาน

ดระบบแฟ้ม 
ทําลายเอกสา
ารสําคญั หรื
อกสารในสํานกั

จัดระบบแฟ้ม เ
 ทําลายเอกสา
ารสําคัญ หรือ
อกสารในสํานัก

rosoft Word 201

 

การจดั
ได้สะดวก 
รท่ี
นนัน้ มี

เป็นการจดั
รได้สะดวก 
รอเอกสารท่ี
กงานนัน้ มี

เป็นการจัด
รได้สะดวก 
อเอกสารท่ี
กงานนัน้ มี
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 Lin

เราส
ระย

 
เม่ือใดจึงจะเ
ใน Microsof
ในการพมิพ ์1
Enter เพือ่ขึน้
วา่เป็นการขึน้
 
เราสามารถตร

ยอ่หน้า โดยก
Ribbon โดยโ
เครือ่งหมายน้ี
หน้า 

Spacing Bef
อะไร 
คอืระยะหา่งก่
สงัเกตงา่ยๆ เ

ย ์

e Spacing 

สามารถระยะห่
ะบรรทดัเป็น 1

เรียกว่า 1 ย่อห
ft Word 
1 ยอ่หน้า หาก
นบรรทดัใหม ่จ
นยอ่หน้าใหมท่นั

รวจสอบดไูดว้า่

กดปุม่  ที ่
โปรแกรมจะแส
น้ีทุกครัง้ทีส่ ิน้สดุ

fore & After คื

กอ่นและหลงัยอ่
เมื่อ highlight 

หา่งระหวา่งบรร
1.5 เทา่ และม ี

หน้า

ใช ้
ะถอื
นัท ี 

ามกีี่

สดง
ดยอ่

คือ

อหน้า 

ยอ่หน

 

 

รทดัไดด้ว้ยปุม่ 
Spacing Afte

น้าปกต ิไมม่ ีS

 

   ที ่Rib
r Paragraph 

Spacing Befor

bbon ซึง่โดยปก

re & After  ย

กตแิลว้ Micros

ยอ่หน้าทีม่ ีSp

Micr

soft Word 201

pacing Before 

rosoft Word 201

10 จะ Default 

 

 & After   
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หรอืดไูดจ้ากป
Highlight สว่น
ตรวจสอบก่อน
ชุดคาํสัง่ Para
ตรวจสอบที ่S

Tips  
หากตอ้งการ 
บรรทดัปกต ิไ
Before & Afte
2003 อยา่งถา
Paragraph แ
Default เชน่เด

 
 

ย ์

ปุม่ Paragraph
นทีต่อ้งการ
น แลว้กดปุม่ลู
agraph จากนัน้
Spacing 

set ใหบ้รรทดั
ไมม่ ีSpacing 
er เชน่ใน Wor
าวร ให ้Forma
แลว้ใช ้Set As 
ดมิ 

h โดย 

กศรที่
น้ 

เป็น

rd 
at 

 

1 

 

2 

3 

1 

4 
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 For
เราส
 

 
 
 
 
 
ตวัอยา่งการจั
บรรทดัแรก 

ตวัอยา่งการจั
บรรณานุกรม

หรอืจดัเฉพาะ

 
 

 

ย ์

rmat ย่อหน้า
สามารถกาํหนด

จดัยอ่หน้าของ

จดัยอ่หน้า
 

ะบางยอ่หน้า 

 

า 
ดการยอ่หน้าได

 

 

 

ดโ้ดยใชปุ้ม่ทีอ่

หาก click 

 

ยูบ่รเิวณไมบ้ร

k ทีส่ ีเ่หลีย่ม จะ

รรทดั 

ะเป็นการยา้ยทั ้ัง้ชุด 
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Tab และ T
ระยะ Tab ปก
เทา่ๆกนั แต่เ
ความสัน้ยาวแ
ระยะหา่งระหว
เชน่น้ี 

เราสามารถกาํ
ไดจ้าก Tab B
จุดทีต่อ้งการ 
 
สงัเกตไดว้า่ ที
สญัลกัษณ์เดยี
ซา้ยของไมบ่ร

 
สาํหรบัการพมิ

 
 

ย ์

Tab Brea
กต ิมรีะยะหา่ง
มื่อพมิพข์อ้ควา
แตกต่างกนั 
วา่งกลุม่คาํอาจ

าหนดระยะ Ta
Break โดย Cli
Break ทีไ่มบ่ร

ทีไ่มบ่รรทดั จะ
ยวกบับรเิวณมุ
รรทดั 

มพง์บประมาณ

ak  

ามทีม่ี

จเป็น

ab เอง
ck ยงั
รรทดั 

ะมี
มุบน

ณทีต่อ้งใหต้วัเล

 

ลขตรงกนันัน้ ใ

 

 

ใหใ้ช ้Right Taab ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอยา่งการจั
พมิพข์อ้ความ
จุด Right Tab

นํา cursor ไว้
Tab 

Highlight บรเิ
ปุม่ลกูศรบรเิว
Paragraph 

ย ์

จดัสารบญั 
ม เสรจ็แลว้กาํห
b 

วห้น้าเลขหน้า 

เวณสารบญั แล
วณชุดคาํสัง่ 

หนด

แลว้ 

ลว้กด

 Micr
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เมือ่ปรากฏหน
Paragraph ก

กาํหนดใหม้ ี.
กดปุม่ OK 

จะไดผ้ลดงัภา

*** ดเูพิม่เตมิ 

ย ์

น้าต่าง Forma
กดปุม่ Tabs… 

.. ระหวา่ง Tab

าพ 

 วธิกีารจดัทาํส

t 

b แลว้

 

สารบญั หน้า 5

 

53 *** 

 

 

1 

2 
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Bullet & 
เราสามารถ F

 
เราสามารถเลื
กรณีใช ้Symb
Webdings,W

 
และเลอืกส ีBu
 
 

ย ์

 Numberi
Format bullets

ลอืกไดว้า่ตอ้งก
bol เลอืก Sym

Wingdings, Win

ullet จากเมนู 

ing 
s โดย highligh

การใช ้Symbol 
mbol จาก Font
ngdings2, Win

Font… 

 

1 

t ขอ้ความ แลว้

 เป็น   Bullet 
t เชน่ 
ngdings3 

 

 

2 

 

ว้เลอืกปุม่ Bul

หรอืตอ้งการใช

 

3

lets ใน Ribbo

ชภ้าพเป็น Bul

3 

n แลว้เลอืกเมน

let 
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นู Define New

 

rosoft Word 201

w Bullet 

 

10 - 31 



เนณุภา สภุเวชย

กรณีใช ้Pictu
ภาพทีต่อ้งกา

 
และเลอืกส ีBu
 
 
 
 
ผลทีไ่ด.้.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย ์

ure เลอืกภาพที
รมาทาํเป็น Bu

ullet จากเมนู 

ทีต่อ้งการ หรอื 
ullet ได ้

Font… 

 import 
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