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Increase work productivity with MS Word
ระยะเวลา 1 Day (9.00-16.00)
หลักการและเหตุผล
มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ แต่กลับต้ องพบกับอุปสรรคในกำรทำงำนจำกสิง่ ที่ดู
เหมือนจะเป็ นเรื่ องเล็กๆ อย่ำง “กำรทำงำนเอกสำร” ไม่วำ่ จะเป็ นกำรทำจดหมำยจำนวนมำกทังที
้ ่มีเวลำเพียงชั่วโมงเดียว หรื อ
บำงครัง้ ต้ องเสียเวลำไปทังวั
้ นในกำรจัดกำรกับ Format ของหนังสือที่ดไู ม่น่ำจะยำกเย็น หรื อบำงคนต้ องนัง่ หน้ ำคอมพ์อยู่หลำยชัว่ โมง
เพียงเพื่อจัดทำแบบฟอร์ มเพียงแผ่นเดียว และบ่อยครัง้ ที่ต้องทำโบรชัวร์ แบบเร่งด่วน ทังๆ
้ ที่ใช้ โปรแกรมออกแบบกรำฟิ กไม่เป็ น นี่คือ
ส่วนหนึ่งของปัญหำที่คนทำงำนออฟฟิ ศต้ องพบเจอทุกวัน และเสียเวลำมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของชีวติ กำรทำงำนไปกับเรื่ องเหล่ำนี ้ ทังที
้ ่
จริงๆ แล้ ว Application ที่อยู่ตรงหน้ ำเรำ สำมำรถช่วยเรำทำงำนที่วนุ่ วำยเหล่ำนี ้ให้ สำเร็จได้ ในเวลำอันรวดเร็ว
หลักสูตรนี ้ได้ รับกำรออกแบบมำสำหรับผู้เข้ ำรับกำรอบรมที่ค้ นุ เคยกับกำรใช้ Microsoft Word เพียงคุณสมบัติด้ำนกำรพิมพ์
งำน ได้ ร้ ูจกั กับขีดควำมสำมำรถของ Application ตัวนี ้ว่ำจะช่วยให้ เรำทำงำนจำนวนมำกด้ วยวิธีกำรง่ำยๆ ได้ อย่ำงไร โดยเมื่อผ่ำน
หลักสูตรนี ้ ผู้เข้ ำอบรมจะสำมำรถทำงำนหลำยอย่ำงที่เคยใช้ เวลำทังวั
้ นให้ เสร็จได้ ภำยในไม่กี่นำที ด้ วยกำรประยุกต์ใช้ Microsoft
Word มำช่วยทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดเวลำที่เสียไปกับกำรทำงำนซ ้ำๆ หรื องำนที่ต้องใช้ ควำมละเอียดรอบคอบที่จะต้ องทำ
ในปริมำณมำกๆ อีกทังยั
้ งช่วยลดควำมผิดพลำดในงำน และเพิม่ คุณภำพของงำนด้ วยวิธีกำรที่เป็ นมืออำชีพ
หัวข้ อการอบรม
▪ กำรทำงำนกับตัวหนังสือ รวมถึงกำรจัด Format ต่ำงๆ ได้ อย่ำงรวดเร็ว มีควำมสวยงำมและมีควำมเป็ นมืออำชีพ
▪ กำรใช้ เครื่ องมือในกำรจัด Page Layout และกำรสร้ ำงรูปแบบของเอกสำรด้ วยกำรใช้ Template และ Building blocks
▪ กำรทำงำนกับตำรำงใน Microsoft Word เรี ยนรู้จดุ เด่น ข้ อจำกัด และควำมแตกต่ำงเมื่อเทียบกับกำรทำตำรำงใน
Microsoft Excel
▪ กำรทำงำนร่วมกับงำนกรำฟิ ก รูปภำพ และกำรสร้ ำง Chart และ Diagram ต่ำงๆ รวมถึงกำรวำดภำพด้ วยเครื่ องมือ Draw
tools เพื่อกำรนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูงสุด
▪ กำรสร้ ำงแบบฟอร์ มด้ วยเครื่ องมือกำรจัดทำ Form เพื่อนำมำใช้ ในกำรสร้ ำงแบบฟอร์ มต่ำงๆ รวมถึงแบบสำรวจควำมคิดเห็น
หรื อข้ อสอบต่ำงๆ ได้ อย่ำงหลำกหลำย
▪ กำรใช้ เครื่ องมือในกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องของเอกสำรด้ วย Track changes และ Comments ที่จะช่วยลดควำมสับสน
ในกำรแก้ ไขเอกสำร รวมถึงเพิม่ ประสิทธิภำพและควำมถูกต้ อง
▪ กำรจัดกำรกับเอกสำรอ้ ำงอิงทำงวิชำกำร ไม่วำ่ จะเป็ นกำรทำสำรบัญ รวมถึงกำรทำ Footnote เพื่ออ้ ำงอิง กำรสร้ ำง Index
เพื่อค้ นหำ รวมถึงกำรทำ Bookmark และเอกสำรในรูปแบบอื่น
▪ กำรจัดกำรกับซองจดหมำย และ กำรพิมพ์รำยชื่อติดซองจดหมำย รวมถึงกำรสร้ ำงจดหมำยด้ วย Mail Merge ที่จะทำให้
คุณพิมพ์จดหมำยแบบเดียวกันในจำนวนมหำศำลได้ ในเวลำอันรวดเร็ ว
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หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ
▪ ผู้ที่ทำงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำน กำรจัดทำหนังสือ หรื อเอกสำรอื่นๆ
▪ ผู้ท่ีทำงำนด้ ำนเลขำนุกำรและงำนธุรกำรที่จะต้ องบริหำรจัดกำรเอกสำรจำนวนมำก
▪ ผู้ท่ีต้องกำรพัฒนำทักษะในกำรใช้ Microsoft Word เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ทาไมต้ องอบรมที่ ExecuTrain
▪ ExecuTrain มีคณำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ผ่ำนกำรสอบ Certificate จำกผู้ผลิตซอฟแวร์ โดยตรง และมี
ประสบกำรณ์ในกำรสอนมำอย่ำงยำวนำน จึงเชื่อมัน่ ได้ วำ่ ผู้สอนของเรำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและช่วยแก้ ไขปั ญหำให้ กบั
ผู้เรี ยนได้ จริง
▪ ExecuTrain เป็ นสถำบันฝึ กอบรมจำกสหรัฐอเมริกำที่มีสำขำอยู่ทวั่ โลก กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน เอกสำรประกอบกำรสอน
และกำรดำเนินงำนจึงมีควำมเป็ นมำตรฐำนและมีควำมเป็ นมืออำชีพ
▪ ผู้ที่มำเรี ยนกับ ExecuTrain จะได้ รับ Certificate ซึ่งเป็ นที่ยอมรับทังในสหรั
้
ฐอเมริกำและประเทศชันน
้ ำทัว่ โลก สำมำรถ
นำไปใช้ อ้ำงอิงได้ ทงในและต่
ั้
ำงประเทศ
▪ ExecuTrain มีบริกำรหลังกำรขำย ในกรณีที่ผ้ มู ำเรี ยนพบกับปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ ซอฟแวร์ หลังจำกที่เรี ยนไปแล้ ว สำมำรถ
โทรมำสอบถำมและขอคำแนะนำจำกคณำจำรย์ของเรำได้ เสมอ
สอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี
ExecuTrain of Bangkok
เลขที่ 287 ชัน้ 20 อำคำรลิเบอร์ ตี ้ สแควร์
ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-631-1500-2 แฟกซ์ 02-631-1505
อีเมล์ info@executrain.ac.th
เว็บไซต์ www.executrain.ac.th
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