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จานวน 7 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010
เรื่องที่ 2 เรียนรู้การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010
เรื่องที่ 3 เอกสารสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

ก

เรื่องที่ 4 แทรกรูปภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010
เรื่องที่ 5 เรียนรู้การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010
เรื่องที่ 6 สร้างแผนผังและแผนภูมิด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010
เรื่องที่ 7 การสั่งพิมพ์เอกสารด้วย Microsoft Word 2010
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน เล่มนี้ เป็นเล่มที่ 3
เรื่อง เอกสารสวยด้วย Microsoft Word 2010 โดยใช้เวลาในการศึกษา
จานวน 2 ชั่วโมง
ลาดับขั้นตอนในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
1. ศึกษาสาระสาคัญ
2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
5. ทาแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกให้ในชั้นเรียน
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
นักเรียนต้องศึกษาและปฏิบัติตามทีละขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการใช้คาสั่งและเครื่องมือต่างๆ ได้ถูกต้อง

จ

เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะ
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การจัดรูปแบบข้อความบนเอกสารนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
สาคัญที่ทาให้เอกสารดูน่าสนใจ ซึ่งในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึง
วิธีการกาหนดรูปแบบตัวอักษร การจัดรูปแบบย่อหน้า การสร้างสไตล์
การใส่ลายน้า รวมไปถึงการเปลี่ยนมุมมองเอกสารให้เหมาะสมกับ
การใช้งานแต่ละแบบ

ศึกษาสาระสาคัญและ
จุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะ..
เด็กๆ

ช

1. สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรและสร้างอักษรศิลป์ได้
2. สามารถจัดตาแหน่งข้อความและกาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดได้
3. สามารถทาหนดสัญลักษณ์และหมายเลขหัวข้อได้
4. สามารถกาหนดระยะเยื้องให้เอกสาร ตั้งแท็บและใช้
Paragraph Mark ได้
5. สามารถกาหนดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์สาเร็จรูปได้
6. สามารถกาหนดตัวอักษรขึ้นต้นเป็นตัวใหญ่ได้
7. สามารถจัดเอกสารเป็นคอลัมน์และใส่ลายน้าให้เอกสารได้
8. สามารถเปลี่ยนมุมมองเอกสารได้
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3. หากต้องการจัดข้อความในย่อหน้าให้กระจายเต็มบรรทัดต้องคลิกปุ่มใด ?
ก.
ข.
ค.
ง.

ค่าชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
ค่าสั่ง ให้นักเรียนคลิก  หน้าคาตอบทีถ่ ูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. หากต้องการกาหนดตัวอักษรเป็นตัวเอียงต้องกดปุ่มใดที่แป้นพิมพ์ ?
ก. Ctrl + B
ข. Ctrl + C
ค. Ctrl + I
ง. Ctrl + U
2. หากต้องการจัดข้อความให้ชิดขอบซ้ายต้องคลิกปุ่มใด ?
ก.
ข.
ค.
ง.

ฌ

4. ข้อใดคือ หน้าที่ของปุ่ม
?
ก. กาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
ข. กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
ค. จัดข้อความกระจายแบบไทย
ง. ขยายข้อความเต็มหน้ากระดาษ
5. ข้อใดคือ คาสั่งสาหรับกาหนดหมายเลขลาดับหัวข้อย่อย ?
ก.
ข.
ค.
ง.

ไปทาข้อ 6 ต่อ
กันเลยค่ะ
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6. ข้อใดต่อไปนี้คือ วิธีการเรียกแถบไม้บรรทัดที่ถูกต้อง ?
ก. แท็บหน้าแรก (Home) > เลือกไม้บรรทัด (Ruler)
ข. แท็บแทรก (Insert) > เลือกไม้บรรทัด (Ruler)
ค. แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) > เลือกไม้บรรทัด (Ruler)
ง. แท็บมุมมอง (View) > เลือกไม้บรรทัด (Ruler)
7. ข้อใดคือ ปุ่มสาหรับกาหนดระยะเยื้องในบรรทัดแรกของย่อหน้า ?
ก.
ข.
ค.
ง.
8. สัญลักษณ์ในข้อใดคือ แท็บที่ใช้กาหนดให้จุดทศนิยมอยูต่ รงกัน ?
ก.
ข.
ค.
ง.
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9. ข้อใดคือ วิธีการใส่ลายน้าให้เอกสาร ?
ก. แท็บหน้าแรก (Home) > ลายน้า (Watermark)
ข. แท็บแทรก (Insert) > ลายน้า (Watermark)
ค. แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) > ลายน้า (Watermark)
ง. แท็บการอ้างอิง (Reference) > ลายน้า (Watermark)
10. หากต้องการตรวจสอบเอกสารอย่างเร่งด่วนต้องเปิดเอกสารในมุมมองใด ?
ก. เค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout)
ข. การอ่านแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen Reading)
ค. เค้าโครงเว็บ (Web Layout)
ง. แบบร่าง (Draft)

โน้ต.....
1. ทาครบ 10 ข้อแล้ว คลิก
ที่ปุ่ม send เพื่อส่งคาตอบ
2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Yes
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เราสามารถจัดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงามเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อมูล
ได้ด้วยการใช้เครื่องมือใน กลุ่มค่าสั่งแบบอักษร (Font) ที่อยู่ใน แท็บหน้าแรก
(Home) ดังรูป

โดยการจัดรูปแบบตัวอักษรมีวิธีการดังนี้
1. เลือกข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ
2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิกเครื่องมือการจัดรูปแบบ
ตัวอักษรที่ต้องการ
2.1

แบบตัวอักษร

ขนาดตัวอักษร

เพิ่ม/ลดขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/พิมพ์ใหญ่

ล้างการจัดรูปแบบตัวอักษร
สีตัวอักษร

ตัวอักษรหนา/เอียง/
ขีดเส้นใต้/ขีดเส้นทับ

1

ตัวห้อย/ตัวยก

กาหนดลักษณะพิเศษตัวอักษร

2.2

กาหนดสีเน้นข้อความ
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นอกจากการจัดรูปแบบตัวอักษรแล้ว การกาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เอกสารของเราดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการกาหนดระยะห่าง
ระหว่างตัวอักษรมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ
2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิก ปุ่ม
ที่
กลุ่มค่าสั่งแบบอักษร (Font)

3. ไดอะล็อกบ็อกซ์แบบอักษร (Font) จะเปิดขึ้นมาให้คลิกที่ แท็บขั้นสูง (Advanced)
4. กาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรและช่องไฟตามต้องการ > คลิก ปุ่มตกลง (OK)
3

4.
1

4.1

2.1
2.2

4.2

3
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อักษรศิลป์ (WordArt) คือ รูปแบบตัวอักษรสาเร็จรูปที่ตกแต่งเอาไว้
อย่างสวยงาม เหมาะสาหรับกรณีที่ต้องการเน้นข้อความให้โดดเด่น เช่น
การพิมพ์ปกรายงาน หรือการพิมพ์หัวข้อเรื่องเป็นต้น โดยการสร้างอักษรศิลป์
มีวิธีการดังนี้
1. คลิก แท็บแทรก (Insert) > คลิก ปุ่มอักษรศิลป์ (WordArt) >
เลือกรูปแบบอักษรศิลป์ที่ต้องการ

1.1

2.1

1.2

1.3

5

2. กล่องข้อความอักษรศิลป์จะปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่กล่องข้อความ >
แก้ไขข้อความตามต้องการ ก็จะได้ข้อความที่มีรูปแบบตัวอักษรสวยงามดังรูป

2.2
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การจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น การจัดตาแหน่งข้อความ การจัดระยะห่าง
ระหว่างตัวอักษรหรือระยะห่างระหว่างบรรทัดนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เอกสาร
ดูเป็นระเบียบน่าอ่านยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือสาหรับจัดรูปแบบย่อหน้าจะอยู่ใน
แท็บหน้าแรก (Home) ตรง กลุ่มค่าสั่งย่อหน้า (Paragraph) ดังรูป
กาหนดสัญลักษณ์และ
หมายเลขหน้าหัวข้อ

เพิ่ม/ลดระยะย่อหน้า

เรียงลาดับข้อความตามตัวอักษร

ซ่อน/แสดงสัญลักษณ์
การพิมพ์

หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว เราควรจัดตาแหน่งข้อความในเอกสาร
ให้เหมาะสม เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการอ่าน ซึ่งการจัดตาแหน่งข้อความ
นั้นมีหลายแบบด้วยกัน เช่น การจัดชิดขอบซ้าย การจัดชิดขอบขวา หรือจัดให้อยู่
กึ่งกลางหน้ากระดาษ เป็นต้น โดยมีวิธีการดังนี้
1. คลิกที่บรรทัดหรือย่อหน้าที่ต้องการจัดตาแหน่งข้อความ
2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิกปุ่มคาสั่งสาหรับจัดตาแหน่ง
ข้อความที่ต้องการ
2.1
2.2

1

กาหนดเส้นกรอบ
ข้อความ

จัดตาแหน่งข้อความ

7

กาหนดระยะห่างระหว่าง
บรรทัด

กาหนดสีพื้นหลังข้อความ
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โดยแต่ละปุ่มค่าสั่งจะให้ผลลัพธ์ดงั ต่อไปนี้
จัดข้อความชิดขอบซ้ายของเอกสาร
จัดข้อความให้อยู่ตรงกึ่งกลางเอกสาร
จัดข้อความชิดขอบขวาของเอกสาร
จัดข้อความแบบเต็มแนว (Justify) โดยโปรแกรมจะเพิ่มหรือลดระยะ
เว้นวรรคของแต่ละข้อความ เพื่อจัดข้อความแต่ละบรรทัดให้ตรงกันทั้งขอบซ้ายและ
ขอบขวาของเอกสาร
จัดข้อความกระจายแบบไทย (Thai Distributed) โดยโปรแกรมจะ
เพิ่มหรือลดระยะห่างระหว่างตัวอักษร เพื่อจัดข้อความแต่ละบรรทัดให้ตรงกันทั้งขอบ
ซ้ายและขอบขวาของเอกสาร

หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว หากรู้สึกว่าระยะห่างของข้อความ
แต่ละบรรทัดอยู่ชิดหรือห่างกันเกินไป ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
1. คลิกที่ย่อหน้าหรือเลือกบรรทัดที่ต้องการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด
2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิก ปุ่ม
ตรง
กลุ่มค่าสั่งย่อหน้า (Paragraph)
3. เลือกระยะ
ห่างที่ต้องการ
2.1

3

1

9

2.2

กาหนดระยะห่างระหว่าง
ย่อหน้า
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หากต้องการใส่หมายเลขลาดับหรือสัญลักษณ์ (Bullet) เพื่อเน้นหัวข้อ
ย่อยที่น่าสนใจ ก็สามารถใช้คาสั่งที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Word ช่วย
จัดการได้ โดยมีวิธีการดังนี้
การก่าหนดสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
1.คลิกที่ย่อหน้าหรือบรรทัดที่ต้องการกาหนดสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิก ลูกศรท้ายปุ่ม
> เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ

1. คลิกที่ย่อหน้าหรือบรรทัดที่ต้องการกาหนดหมายเลขหน้าหัวข้อ
2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิกลูกศรท้ายปุ่ม
3. เลือกรูปแบบหมายเลขที่ต้องการ
2.1

2.2

3
2.1

2.2

2.3

1

1
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ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยรองลงมาจากหัวข้อหลัก ก็สามารถใส่หมายเลข
ลาดับย่อยให้กับหัวข้อนั้นๆ ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยที่ต้องการใส่เลขลาดับ
2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิก ปุ่ม
> เลือกรูปแบบ
เลขลาดับที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อที่ต้องการใส่เลขลาดับย่อย > กดปุ่ม Tab ที่แป้นพิมพ์ 1 ครั้ง
4. เลขลาดับย่อยจะปรากฏขึ้นมาดังรูป
เลือก + กดปุ่ม Tab

3

2.2
2.1

2.3

1

13
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หากต้องการยกเลิกการใส่สัญลักษณ์หรือหมายเลขหน้าหัวข้อ ให้เลือกหัวข้อ
ที่ต้องการยกเลิก แล้วคลิกปุ่ม
,
หรือ
เพื่อยกเลิกสัญลักษณ์หรือ
หมายเลขหัวข้อตามต้องการ

แถบไม้บรรทัดเป็นอุปกรณ์สาคัญที่ช่วยให้การจัดรูปแบบเอกสารเป็นไป
อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น โดยการเรียกแถบไม้บรรทัดขึ้นมาใช้งานนั้น
สามารถทาได้ 2 วิธดี ังนี้
วิธีที่ 1 คลิก แท็บมุมมอง (View) > คลิกเลือก ไม้บรรทัด (Ruler)
วิธีที่ 2 คลิก ปุ่ม
ตรงด้านบนของแถบสกรอลบาร์

ปกติเมื่อสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมา โปรแกรมจะกาหนดขอบเขตและระยะเยื้อง
ของเอกสารมาให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถกาหนดระยะเยื้องของเอกสาร
ได้ใหม่ตามต้องการ โดยมีวิธีการดังนี้
การก่าหนดระยะเยื้องด้วยแถบไม้บรรทัด
ให้คลิกย่อหน้าที่ต้องการแล้วกาหนดระยะเยื้อง โดยการเลื่อนปุ่มบนแถบ
ไม้บรรทัดดังนี้
1. การก่าหนดระยะเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า คลิกเมาส์ค้างตรงปุ่ม
แล้วลากเมาส์เพื่อเลื่อนปุ่มไปวางไว้ตรงตาแหน่งที่ต้องการ
2. การก่าหนดระยะเยื้องตั้งแต่บรรทัดที่ 2 ของย่อหน้าเป็นต้นไป
คลิกเมาส์ค้างตรงปุ่มที่อยู่ทางซ้ายของแถบไม้บรรทัด แล้วลากเมาส์เพื่อเลื่อนปุ่ม
ไปวางไว้ตรงตาแหน่งทีต่ ้องการ

วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
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1. คลิกย่อหน้าที่ต้องการกาหนดระยะเยื้อง > คลิก
แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
2. ระบุค่าลงใน ช่องการเยื้อง (Indent)

3. การก่าหนดระยะเยื้องซ้าย (กั้นหน้า) คลิกเมาส์ค้างตรงส่วนที่เป็น
สี่เหลี่ยมของปุ่ม
แล้วลากเมาส์เพื่อเลื่อนปุ่มไปวางไว้ตรงตาแหน่งที่ต้องการ
4. การก่าหนดระยะเยื้องขวา (กั้นหลัง) คลิกเมาส์ค้างตรงปุ่ม
ที่อยู่ทาง
ขวาของแถบไม้บรรทัด แล้วลากเมาส์เพื่อเลื่อนปุ่มไปวางไว้ตรงตาแหน่งที่ต้องการ

1.2

1

2
3

2

4

1.1
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การตั้งแท็บ (Tab) นั้นมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกรณีที่ต้องการจัดระยะ
เว้นวรรคของข้อความในแต่ละบรรทัดให้ตรงกัน ซึ่งเราสามารถกาหนดระยะแท็บได้ตาม
ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกย่อหน้าที่ต้องการกาหนดแท็บ
2. คลิก ปุ่ม
ที่มุมบนด้านซ้ายของแถบไม้บรรทัดเพื่อเลือกรูปแบบแท็บ
ซึ่งสัญลักษณ์ที่อยู่ในปุ่มจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คลิกเมาส์ โดยสัญลักษณ์แต่ละแบบจะมี
คุณสมบัติดังนี้
จัดข้อความให้ชิดซ้ายตามแนวแท็บ (วัดที่ตัวอักษรตัวแรก)
จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางแท็บ
จัดข้อความให้ชิดขวาตามแนวแท็บ (วัดที่ตัวอักษรตัวสุดท้าย)
จัดข้อความให้จุดทศนิยมตรงกับแนวแท็บ (เหมาะกับตัวเลข)
แทรกเส้นแนวตั้งขั้นที่ตาแหน่งแท็บ
3. คลิกเมาส์บนแถบไม้บรรทัดตรงตาแหน่งที่ต้องการกาหนดเป็นระยะแท็บ
4. กดปุ่ม Tab ที่แป้นพิมพ์ 1 ครั้ง แล้วป้อนข้อมูลตามต้องการ

2

3

1

4
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หากต้องการแก้ไขรูปแบบหรือระยะแท็บที่กาหนดไว้กาหนดไว้ก็สามารถทาได้
ด้วยวิธีการต่อไปนี้
1. คลิกย่อหน้าที่ต้องการแก้ไข > ดับเบิลคลิกตรงสัญลักษณ์แท็บใดก็ได้บน
แถบไม้บรรทัด
2. ไดอะล็อกบ็อกซ์ แท็บ (Tabs) จะเปิดขึ้นมา ให้คลิกระยะแท็บที่ต้องการ
แก้ไข
3. แก้ไขรูปแบบแท็บตามต้องการ > คลิก ปุ่มตกลง (OK)

หากต้องการยกเลิกแท็บที่กาหนดไว้ก็สามารถทาได้ โดยคลิกตรงย่อหน้า
ทีต่ ้องการยกเลิกแท็บ จากนั้นให้คลิกเมาส์ค้างตรงสัญลักษณ์แท็บที่ต้องการยกเลิก
แล้วลากสัญลักษณ์นั้นออกจากแถบไม้บรรทัดดังรูป

2

1.2
1
2

1.1

จบบทเรียนแล้วค่ะ ไปทา
แบบฝึกหัดกันนะค่ะเด็กๆ
3.1
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Paragraph Mark เป็นคาสั่งที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
เอกสาร เช่น การขึ้นย่อหน้าใหม่ การเว้นวรรค การใช้ระยะแท็บ เป็นต้น โดยการ
เรียนใช้คาสั่งมีวิธีการดังนี้
1. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิก ปุ่ม

1.1

2. สัญลักษณ์ต่างๆ จะปรากฏขึ้นมาดังรูป

ระยะแท็บ (กดปุ่ม Tab)
1.2

ขึ้นบรรทัดใหม่ (กดปุ่ม Shift + Enter)

2

เว้นวรรค (กดปุ่ม Spacebar)

23

จบบทเรียนแล้วค่ะ ไปทา
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วิธีนี้เหมาะสาหรับใช้กับข้อความที่เป็นหัวข้อ เพราะนอกจากจะสวยงามแล้ว
เรายังสามารถนาลักษณะที่กาหนดไว้ไปใช้ประโยชน์ในการทาสารบัญได้อีกด้วย โดยการ
กาหนดรูปแบบมีวิธีการดังนี้
1. คลิกย่อหน้าที่ต้องการใส่สไตล์สาเร็จรูป > คลิก แท็บหน้าแรก (Home)
2. คลิก ปุ่ม
ตรงกลุ่มค่าสั่งลักษณะ (Styles) > เลือกสไตล์ที่ต้องการ

การกาหนดตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้าให้เป็นตัวใหญ่เหมือนในนิตยสารหรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นั้น จัดว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างจุดเด่นให้กับเนื้อหาของเราได้
โดยการกาหนดตัวอักษรตัวแรกให้เป็นตัวใหญ่มีวิธีการดังนี้
1. คลิกย่อหน้าที่ต้องการ
2. คลิก แท็บแทรก (Insert) > คลิก ปุ่มตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่
(Drop Cap)

2.1

2.1

1.2

1

2.2

2.2
1.1
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3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
4. ตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้าจะเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ตามรูปแบบที่เลือกไว้
ดังรูป

นอกจากการจัดเอกสารแบบปกติแล้ว เรายังสามารถแบ่งข้อความในเอกสาร
เป็นคอลัมน์เช่นเดียวกับที่นิยมใช้กับนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือแผ่นพับได้อีกด้วย
โดยมีวิธีการดังนี้
1. คลิก แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
2. คลิก ปุ่มคอลัมน์ (Columns)

3
1
4
2
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3. เลือกจานวนคอลัมน์ที่ต้องการ หรือคลิก ค่าสั่งคอลัมน์เพิ่มเติม (More
Columns)
3
3.2

การใส่ลายน้่า (Watermark) คือ การใส่ข้อความหรือรูปภาพจางๆ
ลงไปบนพื้นเอกสารเพื่อแสดงลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือป้องกันการสาเนาซ้า
โดยการใส่ลายน้ามีวิธีการดังนี้
1. คลิก แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) >
คลิก ปุ่มลายน้่า (Watermark)
1.1
1.2

3.1
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2. เลือกข้อความสาเร็จรูป หรือคลิก ค่าสั่งลายน้่าแบบก่าหนดเอง
(Custom Watermark) เพื่อกาหนดข้อความตามต้องการ

2.3
2.2

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
2.4

3. เอกสารของเราจะมีลายน้าเป็นข้อความตามที่กาหนดไว้ดังรูป

2
หรือ

2.1
ลบลายน้า
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นอกจาก มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout) ซึ่งเป็นมุมมอง
มาตรฐานแล้ว เรายังสามารถเปลี่ยนหน้าเอกสารให้เป็นมุมมองอื่น เพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน โดยมีวิธีการดังนี้
วิธีที่ 1 คลิก แท็บมุมมอง (View) > คลิก ปุ่มที่กลุ่มค่าสั่งมุมมอง
เอกสาร (Document Views) เพื่อกาหนดมุมมองที่ต้องการ
วิธีที่ 2 คลิกเลือกมุมมองจาก แถบมุมมองเอกสาร (View Shortcut)
วิธีที่ 1

33

วิธีที่ 2

โดยแต่ละมุมมองจะเหมาะสาหรับการใช้งานต่างๆ ดังนี้
เค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout)
เหมาะสาหรับการพิมพ์ข้อความหรือจัดรูปแบบเอกสาร เพราะมุมมองนี้จะแสดงผล
เหมือนกับตอนที่เราสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
การอ่านแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen Reading)
เป็นมุมมองที่มีลักษณะเหมือนหน้าหนังสือ เหมาะสาหรับการอ่านหรือตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร
เค้าโครงเว็บ (Web Layout)
เป็นมุมมองที่เหมาะสาหรับดูตัวอย่างก่อนบันทึก ในกรณีที่เราต้องการสร้าง
เอกสารในรูปแบบของเว็บเพจ เพื่อนาไปใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
เค้าร่าง (Outline)
เป็นมุมมองที่แสดงโครงร่างและลาดับงานในเอกสารแต่ไม่แสดงรูปภาพ
เหมาะสาหรับใช้ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบการจัดเอกสาร เช่น การตรวจสอบหัวข้อ
และเนื้อหาในเอกสาร เป็นต้น
แบบร่าง (Draft)
มุมมองนี้จะแสดงเฉพาะเนื้องานที่เป็นตัวอักษรแต่ไม่แสดงรูปภาพ เลขหน้า
หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ เหมาะสาหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหา
อย่างเร่งด่วน เพราะจะไม่เสียเวลาโหลดเอกสารนานเกินความจาเป็น
เล่มที่ 3 เอกสารสวยด้วย Microsoft Word 2010
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ค่าชี้แจง ให้นักเรียนกาหนดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์สาเร็จรูป
และใส่ลายน้าให้กับเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010
2. เปิดหน้าเอกสารใหม่ขึ้นมา 1 เอกสาร
3. นักเรียนพิมพ์ข้อความ ดังต่อไปนี้ลงในเอกสาร

การเลือกข้อความใน Microsoft Word 2010
การเลือกข้อความในเอกสารสามารถทาได้หลายวิธีด้วยกันดังนี้
วิธีท1ี่ : แดร็กเมาส์เพื่อเลือกข้อความ
ให้นาเมาส์ไปคลิกตรงตาแหน่งก่อนหรือหลังข้อความที่ต้องการ จากนั้นให้แดร็ก
เมาส์(คลิกเมาส์ค้างแล้วลาก)เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ
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4. ให้นักเรียนใส่ลายน้าให้กับเอกสาร โดยมีข้อความดังตัวอย่าง Micorsoft Word
2010
5. จัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจาคอมพิวเตอร์ โดยเก็บไว้ที่ D:/ชื่อนักเรียน...ตั้งชื่อ
เอกสารว่า EXAM3
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ค่าชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
ค่าสั่ง ให้นักเรียนคลิก  หน้าคาตอบทีถ่ ูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดคือ วิธีการใส่ลายน้าให้เอกสาร ?
ก. แท็บหน้าแรก (Home) > ลายน้า (Watermark)
ข. แท็บแทรก (Insert) > ลายน้า (Watermark)
ค. แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) > ลายน้า (Watermark)
ง. แท็บการอ้างอิง (Reference) > ลายน้า (Watermark)
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2. หากต้องการตรวจสอบเอกสารอย่างเร่งด่วนต้องเปิดเอกสารในมุมมองใด ?
ก. เค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout)
ข. การอ่านแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen Reading)
ค. เค้าโครงเว็บ (Web Layout)
ง. แบบร่าง (Draft)

3. ข้อใดต่อไปนี้คือ วิธีการเรียกแถบไม้บรรทัดที่ถูกต้อง ?
ก. แท็บหน้าแรก (Home) > เลือกไม้บรรทัด (Ruler)
ข. แท็บแทรก (Insert) > เลือกไม้บรรทัด (Ruler)
ค. แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) > เลือกไม้บรรทัด (Ruler)
ง. แท็บมุมมอง (View) > เลือกไม้บรรทัด (Ruler)

4. ข้อใดคือ ปุ่มสาหรับกาหนดระยะเยื้องในบรรทัดแรกของย่อหน้า ?
ก.
ข.
ค.
ง.
5. สัญลักษณ์ในข้อใดคือ แท็บที่ใช้กาหนดให้จุดทศนิยมอยู่ตรงกัน ?
ก.
ข.
ค.
ง.
ไปทาข้อ 6 ต่อ
กันเลยค่ะ
เล่มที่ 3 เอกสารสวยด้วย Microsoft Word 2010
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6. หากต้องการจัดข้อความในย่อหน้าให้กระจายเต็มบรรทัดต้องคลิกปุ่มใด ?
ก.
ข.
ค.
ง.
7. ข้อใดคือ หน้าที่ของปุ่ม
?
ก. กาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
ข. กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
ค. จัดข้อความกระจายแบบไทย
ง. ขยายข้อความเต็มหน้ากระดาษ
8. ข้อใดคือ คาสั่งสาหรับกาหนดหมายเลขลาดับหัวข้อย่อย ?
ก.
ข.
ค.
ง.
3

9. หากต้องการกาหนดตัวอักษรเป็นตัวเอียงต้องกดปุ่มใดที่แป้นพิมพ์ ?
ก. Ctrl + B
ข. Ctrl + C
ค. Ctrl + I
ง. Ctrl + U
10. หากต้องการจัดข้อความให้ชิดขอบซ้ายต้องคลิกปุ่มใด ?
ก.
ข.
ค.
ง.

โน้ต.....
1. ทาครบ 10 ข้อแล้ว คลิก
ที่ปุ่ม send เพื่อส่งคาตอบ
2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Yes
เล่มที่ 3 การสร้างเอกสารสวยด้วย Microsoft Word 2010
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010
เรื่อง เอกสารสวยด้วย Microsoft Word 2010
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