


การจัดรูปแบบเอกสาร  

1.  การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 1.1 การใส่หัวกระดาษ / ท้ายกระดาษ/ ใส่เลขหน้า 

 1.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวต้ัง/แนวนอนในเอกสารเดียวกัน 

 1.3  การต้ังค่าแท็บ/รูปแบบย่อหน้า 

 1.4  การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด 

 1.5  การตั้งค่าเริ่มต้น Font 

 1.6  การใส่ Bullet 

 1.7  รูปแบบจดหมายราชการ 

 1.8  การพิมพ์หน้าซองจดหมาย 



2.การสร้างตาราง 
 2.1 การแทรกตาราง 
 2.2  การจัดรูปแบบตาราง/แก้ไขตาราง 
3. การเขียนจดหมายเวียน 
4. อื่น ๆ  



1. แถบช่ือเรื่อง (Title Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อ
โปรแกรม และชื่อไฟล์ที่ได้เปิดขึ้นมา 

2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) = เป็นส่วนที่ใช้
แสดงค าสั่งที่ใช้งานบ่อย 

3. ปุ่ม File (แฟ้ม) = เป็นส่วนที่ท าหน้าที่คลา้ยกับปุ่ม 
Office ใน Microsoft Office 2007 คือ จัดเก็บค าสั่ง
ที่ใช้ในการท างานเอกสาร เช่น New Open Save 
และ Print เป็นต้น 



4. ปุ่มควบคุม = เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการเปิด หรือปิด
หน้าต่างโปรแกรม 

5. ริบบอน (Ribbon) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการค าสั่งต่าง 
ๆ ที่ใช้ในการท างานกับเอกสาร 

 6. พื้นที่การท างาน = เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงรายละเอียด 
     ต่าง ๆ ขึ้นภายในเอกสาร 
7. แถบสถานะ (Status Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงจ านวน

หน้ากระดาษ และจ านานตัวอักษรที่ใช้ในเอกสาร 



Word 2007 



Word 2010 
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ปุ่ม File (แฟ้ม) = เป็นส่วนที่ท าหน้าที่คล้าย
กับปุ่ม Office ใน Microsoft Office 2007 
คือ จัดเก็บค าสั่งที่ใช้ในการท างานเอกสาร 
เช่น New Open Save และ Print 



ตัวอย่าง 



การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
การใส่หัวกระดาษ / ท้ายกระดาษ/ ใส่เลขหน้า 
 มีขั้นตอนดังนี ้
 ๑. เปิดโปรแกรม Microsoft Word 
 ๒. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) 
 ๓. คลิกเลือก ขนาด (Size) แล้วเลือกขนาดกระดาษ
ตามที่เราต้องการ 
 



๒ 

๓ 



หรือ 

1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) 

2. คลิกปุ่ม ขนาด (Size) > ขนาดกระดาษเพิ่มเติม 

3. ที่แท็บ กระดาษ เราสามารถก าหนด ความกว้าง และ

ความสูง ได้ตามใจเราเลยหล่ะครับ 



1 

2 

3 



สามารถก าหนดขนาดเองได้
ตามที่เราต้องการ 



การแทรกข้อความหัวกระดาษ 





ตัวอย่าง 



การแทรกข้อความ 
ท้ายกระดาษ 





ตัวอย่าง 



1 

การใส่เลขหนา้ 



เลือกบริเวณของเลขหน้าที่
ต้องการแทรก  







เลขหน้าเมื่อเลือกแล้ว  



การตั้งค่าหน้ากระดาษ

แนวตั้ง 



1 

2 



ตวัอย่าง 



การตั้งค่าหนา้กระดาษ 

แนวนอน 



1 

2 



ตัวอย่าง  



การตั้งค่าหนา้กระดาษ 

แนวตั้ง 

แนวนอน 

ในเอกสารเดียวกนั 



3 

2 

1 





This point forward 



ตัวอย่าง 



การตั้งค่าแท็บ/รูปแบบย่อหน้า 







1. เลือกข้อความที่ต้องการ 
2. คลิกปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (Line 
and paragraph spacing) แล้วเลือก ตัวเลือก
ระยะห่างบรรทัด... 

การตั้งค่าระยะห่างบรรทัด 



1 

2 





การตั้งค่าเริ่มต้น  Font 

๑. เปิด Word 2010 ขึ้นมาที่ริบบอนแท็บ Home ให้คลิกที่ สามเหลี่ยมเล็กๆ 
ตรงมุมขวาของรายการ Font 

๑ 



๒.หน้าต่าง Font จะเปิดขึ้นมา ที่รายการหลัก Latin text 

Font : ก าหนดรูปแบบตัวอักษร 

Font style : ก าหนดลักษณะการแสดงของตัวอักษร 

Size : ก าหนดขนาดของตัวอักษร 



๒ 



๓ .ที่รายการ Complex scripts ก าหนดข้อความ

ภาษาไทยและอื่นๆ ที่ใช้รวมกับ Latin text 

Font : ก าหนดรูปแบบตัวอักษร  

Font style : ก าหนดลักษณะการแสดงของตัวอักษร 

Size : ก าหนดขนาดของตัวอักษร 



๓ 



๔ 

๔.รายการ Preview 
จะแสดงตัวอย่าง
ตัวอักษรที่ก าหนด 



๕.เมือ่ตั้งค่าตาม

ตอ้งการแลว้ให ้

คลิกปุ่ ม Set As 

Default เพือ่บนัทึก

เป็นค่าเริม่ตน้ของ 

Word เมือ่เปิดใช้

งาน 



การใส่  Bullet 
๑. เน้นข้อความที่ต้องการใส่ Bullet 

๒. แล้วคลิกต าแหน่งของ Bullet 

๓. แล้วคลิกต าแหน่ง ของค าว่า  

 Define New Bullet 

 



๑ 

๒ 



๒ 

๓ 



๔. จะปรากฎค าสั่ง
เพื่อเลือก Bullet  
แล้วคลิกที่ 
Symbol… 

๔ 







ตัวอย่าง 



รูปแบบหนังสือราชการ 

๑. ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน 
๒. หนังสือค าสั่งแต่งตั้ง 
๓. หนังสือราชการภายนอก 
๔. รายงานการประชุม 



การพิมพ์หน้าซองจดหมาย 

๒. คลกิ เร่ิมจดหมายเวยีน >> ซองจดหมาย 

๑. สรา้งงานใหม่ คลิกแท็ป การส่งจดหมาย 



๑ 

๒ 

๒ 



๓. จะปรากฏกรอบ
ข้อความขึ้นมาให้
คลิกเลือกขนาดซอง 
แบบตัวหนังสือที่จะ
พิมพ์ลงบนซอง 
 

๓ 

๓ 



๔ 

๕ 

๖ 

๕. เลือก ลักษณะการ
พิมพ์ เพื่อเลือกการใส่
ซองจดหมายลงใน
เครื่องพิมพ ์

๔. คลิกแท็ป 
 ตัวเลือกการพิมพ์  

๖. เสร็จแล้ว
คลิก OK 



ตวัอย่าง 



การสรา้งตาราง 

การแทรกตารางมี  2  วิธ ี

๑. คลิกแท็บ แทรก (Insert) 

๒. คลิกเลือก ตาราง (Table) แล้วก าหนดจ านวนช่องตารางที่

ต้องการ 

วิธีที่ 1 



๓ 

๒ 

๑ 



วิธีที่ 2  

๑. คลิกแท็บ แทรก (Insert) 

๒. คลิกเลือก ตาราง (Table) > แทรกตาราง (Insert 

Table) 



๒ 

๑ 





ตัวอย่าง 



การจัดรูปแบบตาราง และการแก้ไขตาราง 

๑. คลิกเลือกตารางที่ต้องการ 

๒. คลิกแท็บ ออกแบบ (Design) 

๓. คลิกเลือก การแรเงา (Shading) 



การออกแบบตาราง  
๒ 

๑ 



การจัดรูปแบบตาราง   
๒ 

๑ 



๑ 



๒ ๑ 



การเพิ่มช่องตารางด้านขวา 



การเพิ่มช่องตารางด้านบน 



การเพิม่ช่องตารางด้านล่าง 



การเพิม่ช่องตารางด้านซ้าย 




