
 

      การใชโปรแกรมในชดุ Microsoft Office 2007 ไดแกโปรแกรมประมวลผลคํา Microsoft Word 
2007 เพื่อสรางเอกสารทั่วไป โปรแกรมกระดานคํานวณ Microsoft Excel 2007 สําหรับการคํานวณ
ดวยสูตรและฟงกชันตางๆ ตลอดจนการสรางกราฟ โปรแกรมงานนําเสนอ Microsoft PowerPoint 
2007 เพื่อสรางงานนําเสนอที่มีเทคนิคตางๆ และการใชงานโปรแกรมรับสงอีเมล Microsoft 
Outlook 2007 ดวยการเรียน การสอน และทํากิจกรรมแบบออนไลน  

1. Microsoft Word 2007  
• การใชงาน Microsoft Word 2007 เบื้องตน: สราง พิมพ 
• การตกแตงเอกสาร 
• การใชงาน Microsoft Word 2007 ขั้นสูง: ตาราง คอลัมน จดหมายเวียน 

   องคประกอบของหนาจอและสรุปคําสั่งบน Ribbon ที่ใชบอย (pdf) 

 การใชงาน Microsoft Word 2007 เบื้องตน  
    ปฏิบัติการที่ 1 การสราง การจัดการ และพิมพเอกสารออกทางครื่องพิมพ (vdo) 
    ปฏิบัติการที่ 1 การสราง การจัดการ และพิมพเอกสารออกทางครื่องพิมพ (vdo) 
    ปฏิบัติการที่ 1 การสราง การจัดการ และพิมพเอกสารออกทางครื่องพิมพ (vdo) 
    ปฏิบัติการที่ 1 การสราง การจัดการ และพิมพเอกสารออกทางครื่องพิมพ (vdo) 
    ไฟล Word011 ประกอบปฏิบตัิการที่ 1 (doc) 
     ไฟล Word012 ตัวอยางเอกสารที่สรางจากปฏิบัติการที่ 1 (doc) 
  
 การตกแตงเอกสาร  
    ปฏิบัติการที่ 2 การตกแตงเอกสาร และแทรกองคประกอบ (vdo)  
    ไฟล Word021 ตัวอยางเอกสารที่สรางจากปฏิบัติการที่ 2 (doc) 
    ไฟล Word022 ตัวอยางเอกสารสําหรับการบาน (doc) 
    การบาน ใหสรางเอกสารตามตัวอยางในไฟล Word022 (Assignment) 



 การใชงาน Microsoft Word 2007 ขั้นสูง  
    ปฏิบัติการที่ 3 การจัดการคอลัมน ตาราง และจดหมายเวยีน (vdo) 
    ไฟล Word031 ตัวอยางเอกสารที่สรางจากปฏิบัติการที่ 1 (doc) 
    ไฟล Word022 ตัวอยางเอกสารสําหรับการบาน (doc) 
    การบาน ใหสรางเอกสารตามตัวอยางในไฟล Word032 (doc)  

2. Microsoft Excel 2007  
• การใชงาน Microsoft Excel 2007 เบื้องตน: สราง จัดรูปแบบ Worksheet และ Cell 
• การคํานวณและการจัดการขอมูล 
• การสรางกราฟ 

   องคประกอบของหนาจอและสรุปคําสั่งบน Ribbon ที่ใชบอย (pdf) 

 การใชงาน Microsoft Excel 2007 เบื้องตน  
    ปฏิบัติการที่ 1 การสราง จัดการ และตกแตงเอกสาร Excel รวมถึงการคํานวณเบือ้งตน (vdo)  
    ไฟล Excel011 ประกอบปฏิบัติการที่ 1 (doc) 
    ไฟล Excel012 ตัวอยางเอกสารที่สรางจากปฏิบัติการที่ 1 (doc) 

 การคํานวณ กราฟ และการจดัการขอมูล 
    ปฏิบัติการที่ 2 การคํานวณดวยสูตรและฟงกช่ัน การแทรกกราฟ การเรียงลําดับขอมูล (vdo)  
    ไฟล Excel021 ตัวอยางเอกสารที่สรางจากปฏิบัติการที่ 2 (doc) 
    ไฟล Excel022 ตัวอยางเอกสารสําหรับการบาน (doc) 
    การบาน ใหสรางเอกสารตามตัวอยางในไฟล Excel022 (Assignment) 

3. Microsoft PowerPoint 2007  
• ใชงาน Microsoft PowerPoint 2007 เบื้องตน: สราง จัดรูปแบบงานนาํเสนอเปลา 
• การใสเทคนคิในงานนําเสนอ 

   องคประกอบของหนาจอและสรุปคําสั่งบน Ribbon ที่ใชบอย (pdf) 

 การใชงาน Microsoft PowerPoint 2007 เบื้องตน  
    ปฏิบัติการที่ 1 การสราง จัดรูปแบบงานนําเสนอเปลา (vdo)  
    ไฟล PowerPoint011 ประกอบปฏิบัติการที่ 1 (doc) 
    ไฟล PowerPoint012 ตัวอยางเอกสารทีส่รางจากปฏิบัติการที่ 1 (doc) 



 การจัดรูปแบบงานนําเสนอ การใสเทคนิค และภาพเคลื่อนไหว 
    ปฏิบัติการที่ 2 การจัดรูปแบบงานนําเสนอ การใสเทคนิค และภาพเคลื่อนไหว (vdo)  
    ไฟล PowerPoint021 ตัวอยางเอกสารทีส่รางจากปฏิบัติการที่ 2 (doc) 
    ไฟล PowerPoint22 ตัวอยางเอกสารสําหรับการบาน (ยงัไมตองสง) (doc) 

4 Microsoft Outlook 2007  
• การสรางบัญชีผูใช 
• การรับ-สงอีเมล 
• การแนบไฟล 

   องคประกอบของหนาจอและสรุปคําสั่งบน Ribbon และ Toolbar ที่ใชบอย (pdf) 

 การใชงาน Microsoft Excel 2007 ข้ันสูง  
    ปฏิบัติการที่ 1 กําหนดคาบัญชีผูใชอีเมล การสรางอีเมล การแนบไฟล การสงและรับอีเมล (vdo) 
  การบาน ใหสรางเอกสารตามตัวอยางในไฟล PowerPoint022 จากนัน้แนบไฟลดังกลาวไวในอีเมล 
แลวสงหาผูสอนดวย Outlook (Label) 

5 ทดสอบ (Pre-Certificate) 
    สรางเอกสารตามคําสั่งที่กําหนดในลิงคนี้ (Assignment)  

6 แหลงขอมูลเพิ่มเติม 


