หลักสู ตร Microsoft Office
ภาพรวมของการเรียน
หลัก สู ต รที่ ร วบรวมการใช้ง านเบื้ อ งต้น ของโปรแกรมส านัก งานยอดฮิ ต ของ Microsoft ทั้ง 3 โปรแกรม
ประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint โดยจะแนะนาการทางานเบื้องต้นของทุกโปรแกรม การประยุกต์มาใช้ร่วมกัน
ทาให้สามารถสร้างงานเอกสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเรียน
หลักสู ตร 21 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 6 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการเรียน
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
• ผูจ้ บหลักสู ตรจะมีความเข้าใจในการทางานของโปรแกรม Microsoft Office ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงการใช้
งานจริ ง
• ผูจ้ บหลักสู ตรสามารถต่อยอดเพื่อเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรต่างๆ ต่อไปได้
• ค่าใช้จ่ายในการส่ งบุคลากรเข้าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล นอกเหนื อจากหัก
ค่าใช้จ่ายได้ท้ งั หมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
• ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ้ าได้ ฟรี เฉพาะรอบเรี ยนปกติ ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
• ผูผ้ า่ นการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิ การ
ค่ าอบรม
• ราคา 4,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 229 บาท )
• ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิ ทธิพเิ ศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท (เฉลีย่ เพียงชั่วโมงละ 206 บาท)
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่ มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริ ษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญั ชี 253-0-02599-9
(กรุ ณาส่ งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่ อมในนาม "บริ ษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนวันเริ่ มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

Microsoft Office (Course Outline)
ครั้งที่ 1

ทาความรู้ จั ก Microsoft Word
• ทาความรู ้จกั โปรแกรม Microsoft Word
• เรี ยนรู ้การใช้งานพื้นฐานกับ Microsoft Word เช่น การสร้างเอกสาร, การบันทึก
เอกสาร, การจัดรู ปแบบตัวอักษร, การย้ายและคัดลอกข้อความ (Cut & Copy),
การคัดลอกรู ปแบบข้อความ (Format painter),การตีกรอบล้อมเอกสาร เปลี่ยนสี
พื้นเอกสาร,การพิมพ์ลายน้ า (Watermark)
• จัดย่อหน้าและการใช้แท็บหยุด, วิธีการตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง,การกาหนด
ระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า, ระยะห่างระหว่างตัวอักษร, การปรับความ
กว้างตัวอักษร, การจัดระเบียบข้อความในเอกสาร, แท็บหยุด (Tab)และชนิดของ
แท็บหยุด
• ทดลองสร้างสร้างจดหมายธุ รกิจ 1 ฉบับ

ครั้งที่ 2

Microsoft Word สาหรั บ เอกสารทั่ ว ไป และสร้ าง E-Book
• การสร้างตาราง , กรอกข้อมูลลงในตาราง ,วิธีเลือกตาราง , ลบข้อมูลในตาราง ,
เครื่ องมือปรับแต่งตาราง (Table Design)
• สร้างระบบจดหมายเวียน (Mail Merge) ทดลองสร้างซองจดหมายและจดหมาย
ธุ รกิจ
• เรี ยนรู ้การใช้งานระบบ Theme เพื่อนาไปสร้างสารบัญอัตโนมัติ (Table of
Content)
• เรี ยนรู ้การกาหนด Header & Footer & Page และหน้าปก (Cover page)
• บันทึกข้อมูลจากเอกสาร (Document) เป็ น E-Book (Pdf)
• เรี ยนรู ้ระบบพิมพ์เอกสาร (Print)

ครั้งที่ 3

Microsoft Excel สาหรั บ การใช้ งานพื้ น ฐานและการคานวณ
• ทาความเข้าใจกับการใช้งานพื้นฐานกับ Microsoft Excel
• ทดลองสร้างระบบจัดการเงินเดือนพนักงาน เพื่อเรี ยนรู ้การใช้งานระบบการ
คานวณ
• ทาความเข้าใจการอ้างอิง (Reference) แบบ Absolute และ Relative

ครั้งที่ 4

Microsoft Excel กั บ Function ด้ า นการคานวณ
• เรี ยนรู ้การใช้งานคาสั่งพื้นฐาน (Standard Function) เช่น Sum() , Count()
• เรี ยนรู ้คาสัง่ เงื่อนไข If()
• การใช้คาสั่งด้านการคานวณแบบมีเงื่อนไข เช่น Sumif(), Countif()

ครั้งที่ 5

Microsoft Excel การสร้ างแผนภู มิ แ ละการพิ ม พ์ เ อกสาร
• ทดลองสร้างแผนภูมิ (Chart) และเรี ยนรู ้การพิมพ์สาหรับ Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint สาหรั บ การใช้ งานพื้ น ฐาน
• ทาความเข้าใจกับการใช้งานพื้นฐานกับ Microsoft PowerPoint
• เรี ยนรู ้ เค้าโครงสไลด์ (Layout), จัดการความสวยงาน Slide ด้วย Theme

ครั้งที่ 6

Microsoft PowerPoint จั ด การกั บ การนาเสนอและการใช้ Photo Album
• เรี ยนรู ้การจัดการ Slide ด้วย Transitions และ Animations
• เทคนิคในการนาเสนอ (Slide Show) ให้น่าสนใจ
• เรี ยนรู ้การใช้งาน Photo Album
• จัดการเอกสารสาหรับพิมพ์ออกเครื่ องพิมพ์ (Print)

หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์สนั้นๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

