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 ทธิภาพได้
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียน
หลักสูตร 21 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 6 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)
พื้นฐานของผู้เรียน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรียน
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
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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
• ทดลองสร้างสร้างจดหมายธุรกิจ 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
ธุรกิจ
• 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

