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การใชง้าน Windows 10

รู้จกักับระบบปฏบิตักิาร Windows 10 

• วินโดวส์ 10 ระบบปฏิบตัิการใหม่จากทางไมโครซอฟท์ (Microsoft) ที�ถกูออกแบบให้สามารถใช้งานได้กบัทกุอปุกรณ์ที�

ใช้ระบบปฏิบตัิการ Windows ในทกุขนาดหน้าจอ ทกุรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบระบบสมัผัส 

ทชัสกรีน หรืออุปกรณ์ควบคุมอย่างเมาส์หรือคีย์บอร์ด รวมไปถึงยังมีระบบแอพพลิเคชั�นครอบจักรวาล (Universal 

Application) ที�ให้แอพฯ ตา่งๆ นั 7นสามารถใช้งานได้บนทกุอปุกรณ์ในระบบ Windows 10 อีกด้วยเช่นกนั 

• ในสว่นของด้านหน้าตาโปรแกรม (User Interface) ของ Windows 10 ได้ผสมผสานรูปแบบใหม่ของ Windows 8.1 

เข้ากบัรูปแบบของเดิม Windows 7 ที�ผู้ ใช้สว่นใหญ่คุ้นเคยกบัการใช้งานมากกวา่ ทาให้ Windows 10 นี 7มีความลงตวั

ในการใช้งานมากขึ 7นกว่าเดิม นอกจากนี 7ยังมีฟังก์ชั�นการใช้งานต่างๆ ที�เพิ�มเข้ามามากมาย ไม่ว่ าจะเป็น Cortana 

ผู้ช่วยส่วนตวับนระบบปฏิบตัิการ Windows ที�คอยช่วยตอบคาถามในทกุการใช้งานและสามารถรับคาสั�งด้วยระบบ

เสียง (Voice Command) รวมไปถึง Microsoft Edge หรือ เว็บเบราว์เซอร์ น้องใหม่ของทาง Windows ที�ออกมาเพื�อ 

มาแทน Internet Explorer มีฟีเจอร์อานวยความสะดวกในการใช้งานมากมาย ไม่วา่จะเป็นการวาด จดบนัทกึ หรือ

ครอบตดัภาพบนเว็บเบราว์เซอร์ รวมทั 7งโหมดการอ่านหนงัสือแบบออฟไลน์ หรือ Reading Mode ที�ผู้ ใช้สามารถเก็บ

บทความไว้อ่านทีหลงั ในขณะที�ไม่ได้เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และแถมยงั กินทรัพยากรเครื�องน้อยกว่าเว็บเบราว์เซอร์

ทั�วไปมากๆ อีกด้วย 
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The Start Menu 

•Microsoft นําปุ่ ม Start Menu กลบัสูต่าแหน่งเดิม พร้อมเพิ�มลกูเล่นให้สามารถ
แสดงแถบ Modern UI ที�เป็นของ Windows 8 มารวมไว้ด้วยกนั ซึ�งผู้ ใช้
สามารถย่อหรือขยายแถบ Modern UI ให้เหมาะแก่กบัการใช้งานทั 7งรูปแบบ
เดสก์ทอปหรือแท็บเลต็ได้ 

Setting
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Windows Metro apps 

• ในระบบปฏิบตัิการ Windows 10 จะมีซอฟต์แวร์ Built-in ต่างๆ ของทาง 
Windows ที�เรียกว่า Metro apps แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ ซึ�งผู้ ใช้งาน
บางส่วนจะคุ้นเคยกับรูปแบบหน้าต่างมากกว่าการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ 
Widows 10 จงึได้พฒันา Metro apps เหลา่นี 7 ให้สามารถแสดงผลแบบ
หน้าตา่งได้ 

Cortana ระบบผู้ช่วยดจิติอลอัจฉริยะ

•Cortana ระบบผู้ช่วยดิจิตอลอจัฉริยะของ
ทาง Microsoft ที�ก่อนหน้านี 7มีให้บริการบน 
Windows Phone 8.1 ได้ถกูพฒันาให้มา
อยู่ใน Windows 10 พร้อมให้บริการบน 
PCs ด้วย โดย Cortana สามารถช่วยผู้ใช้
ตั 7งแตก่ารโทรหาเพื�อน จดัตารางนดัหมาย 
ตั 7งนาฬิกาปลกุ ตรวจดปูฏิทิน ค้นหาข้อมลู
ตา่งๆ และฟังก์ชั�นอีกมากมายที�ผู้ ใช้สามรถ
สั�งการด้วยข้อความหรือเสียงในภาษาพดูที�
เป็นธรรมชาติได้ 

เปิดใช้งาน 

Cortana
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Cortana ระบบผู้ช่วยดจิติอลอัจฉริยะ

คลิกปุ่ มO ชื�อคําสั�ง 

Ask me anything

พดูข้อความเช่น 

Calendar 
โปรแกรมจะเปิดให้ทนัที

Microsoft Edge

•Microsoft Edge แทนที� IEเป็นบราวเซอร์
ใหมที่�พฒันาขึ 7นเพื�อความเป็นเว็บอนั
ทนัสมยั รองรับการใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์
ระบบสมัผสัทําให้สามารถใช้สไตลสัในการ
ขีดเขียน จดบนัทกึเพิ�มเติมบนหน้าเว็บ 
พร้อมเชื�อมการเก็บบนัทกึไปยงั One 
Drive รวมไปถึงการแชร์ภาพจากหน้าเพจ
นั 7นตอ่ไปยงั Facebook และ Twitter ได้
นอกจากนี 7ยงัมี Reading Mode 
คณุสมบตัิสาหรับการอา่นบนหน้าเว็บ
บราวเซอร์สามารถเก็บบนัทกึเพจที�
ต้องการเพื�อการอา่นในภายหลงัในรูปแบบ
ออฟไลน์ได้ 
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การแสดงหลาย Desktop (Multitasking และ Virtual 
Desktop)

•แอพพลิเคชั�นบน Windows 10 จะทํางานในหน้า Desktop แล้ว การสลบัไปมา
ระหวา่งแอพฯและโปรแกรมจงึไมต้่องมีการสลบัหน้าจออีกตอ่ไป ! เพราะทั 7งคู่
ทํางานอยู่บนหน้าจอเดียวกนั

คลิกปุ่ ม Task View

กระดาษเตือนความจาํ Sticky Notes

• Sticky Notes ช่วยคณุจดและบนัทกึแนวคิดดีๆ หรือจดรายละเอียดที�สําคญัไว้ได้

ลักษณะของ Sticky Notes คือ

� มีลกัษณะเป็นหน้าต่างขนาดเล็ก เหมือนกระดาษโน้ต
บนหน้าจอ สําหรับช่วยสร้างบนัทกึเตือนความจํา

� ข้อความที�เขียนลงไปจะได้รับการบนัทกึโดยอตัโนมตัิ

� ปรับเปลี�ยนสีพื 7นหลงัเพื�อให้เกิดสีสนัสดใสได้งา่ย

� ปรับขนาด ย่อ ขยาย Sticky Notes ได้ตามความ
ต้องการ

� ลากไปวางไว้บนตําแหน่งที�ต้องการใดๆ บนหน้าจอได้

�รองรับการทํางานบนแท็บเล็ตพีซีหรือหน้าจอสัมผัส 
สามารถใช้ปากกา และปอ้นข้อมลูด้วยการสมัผสั

คลิก Sticky Notes 
พิมพ์ข้อความที�

ต้องการบนัทกึ
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เปิดใช้งานโหมดธีมมืด หรือสว่างใน Windows

• เปลี�ยนแอปของคณุจากโหมดไลท์ไปสูโ่หมดดาร์กได้ทนัที ยอดเยี�ยมในสภาวะ
แสงน้อย เช่น การทํางานตอนกลางคืนหรือบนเครื�องบินวิธีเปิดธีม Dark 
ตั 7งคา่ Setting จากนั 7นคลิกได้
ตามภาพ

คลิก Color

แป้นพมิพ์อีโมจิ (Stick Keys)

• เพิ�มลกูเลน่ข้อความด้วยอีโมจิ มีการเรียกใช้ คําสั�งดงัรูป

คลิกขวาเลือก Show 
touch keyboard 

button

คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคลิิิิิิิิิิ

คลิก keyboard

คลิก On
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แป้นพมิพ์อีโมจิ (Stick Keys)

• เปิดโปรแกรมที�ต้องการพิมพ์ เช่น PowerPoint, โปรแกรม Chat line

คลิกเปิด

คีย์บอร์ดใช้งาน

คลิกที�แปน้พิมพ์

ศูนย์รวมการดาํเนินการ

•ศนูย์ปฏิบตัิการ (Action Center) ช่วยให้คณุเข้าถึงสิ�งที�ต้องการ (เช่น การแจ้ง
เตือนจากอีเมล แอพตา่งๆ และ Defender เป็นต้น) ได้อย่างรวดเร็ว และ
ง่ายดายจากที�แหง่เดียว โดยอยู่ทางด้านขวาของแถบงาน
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แป้นคีย์ลัด (Keyboard shortcuts Windows 10)

• กดแปน้นี 7 เมื�อต้องการทําเช่นนี 7

• แปน้โลโก้ Windows  เปิดหรือปิด เริ�มต้น

• แปน้โลโก้ Windows     + A เปิด ศนูย์ปฏิบตัิการ

• แปน้โลโก้ Windows     + B ตั 7งโฟกสัในพื 7นที�แจ้งให้ทราบ

• แปน้โลโก้ Windows      + C เปิด Cortana ในโหมดฟัง

• แปน้โลโก้ Windows  + D แสดงและซอ่นเดสก์ท็อป

• แปน้โลโก้ Windows  +   Alt + D แสดงและซอ่นวนัที�และเวลาบนเดสก์ท็อป

• แปน้โลโก้ Windows     + E เปิด File Explorer

บันทกึ��
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Microsoft Office 2019

Office 2019 รองรับการทาํงานเป็นทมี

•Office 2019 มีคณุสมบตัิใหมที่�น่าสนใจหลายอย่าง เช่น แบง่ปันเอกสารได้ง่าย
ขึ 7น แก้ไขไฟล์เอกสารได้พร้อมกนัในเวลาจริง และชาร์ทและกราฟแบบใหม ่แต่
ในการที�จะใช้งานคณุสมบตัิเหลา่นั 7นให้ได้เต็มความสามารถและอย่างมี
ประสิทธิภาพคณุจะต้องใช้งานร่วมกบั Office 365 และคณุสมบตัิบางอย่าง 
เช่น แก้ไขไฟล์เอกสารได้พร้อมกนัในเวลาจริงจะมีให้ใช้งานOffice 365 เทา่นั 7น

•การทํางานร่วมกนัเป็นทีมเป็นคณุสมบตัิของ Office 2019 ที�ไมโครซอฟท์ภมูิใจ
เสนอเป็นอย่างมาก โดย Office 2019 มีเครื�องมือการทํางานร่วมกนั 
collaboration tools) ในตวัทําให้การทํางานเป็นทีมบนเอกสาร, สเปรดชีต, การ
นําเสนอ และบนัทกึ เดียวกนั เพื�อแบง่ปัน (share) และแก้ไขร่วมกนั (co-
author) ได้ง่ายขึ 7น

หน้า 12



ส่วนประกอบโปรแกรม

•Backstage view Office 2019 ได้ปรับปรุง Backstage view ซึ�งเป็นที�จดัการ
เอกสารและข้อมูลที� เ กี� ยวข้องกับเอกสารนั 7น  เ พื�อช่วยให้ทํางาน ได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ 7น

คาํสั5ง Quick Access ที5เพิ5มคาํสั5งได้มากขึ 7น
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การใช้ Tell Me what you want to do

•Tell Me what you want to do หรือ บอกฉนั เป็นคณุสมบตัิใหมใ่น Office 
2019 ที�ช่วยให้ทํางานที�ต้องการได้รวดเร็วยิ�งกวา่เดิม โดยมนัทําหน้าที�ช่วย
แนะนําวิธีการใช้งาน Word, Excel หรือ PowerPoint โดยเพียงแคป่อ้นสิ�งที�คณุ
ต้องการทํา Tell Me what you want to do ก็จะแสดงคําสั�งที�เกี�ยวข้อง จากนั 7น
ผู้ใช้สามารถเลือกคําสั�งที�ต้องการได้

•ช่วยให้การทํางานรวมกนัเป็นเรื�องที�สะดวกมากขึ 7น เช่น การทํางาน รวมกนัผ่าน
ระบบคลาวด์ ติดตาม และแก้ไขไฟล์ เอกสาร ได้อย่างง่ายดาย และยงัมี 
คณุลกัษณะ Tell Me ที�ช่วยให้เข้าถึง ฟังก์ชั�นใหม่ๆ  ได้ง่ายขึ 7น รองรับการ
ทํางาน รวมกบัแท็บเลต็ 

การใช้ Tell Me what you want to do
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การทาํงานรวมกันแบบ Real Time coauthoring

•Office 2019 มีคณุสมบตัิใหม่ที�เป็นไฮไลต์คือ real-time co-authoring ซึ�งทํา
ให้สมาชิกของทีมสามารถแก้ไขไฟล์เอกสารเดียวกนัได้พร้อมกนัในเวลาจริงจาก
อปุกรณ์ที�แตกตา่งกนัและจากคนละสถานที� โดยในระหวา่งการแก้ไขเอกสารจะ
มีการแสดงไอคอนธง (Flags) ในตําแหน่งที�เพื�อนร่วมทีมกําลงัทํางานอยู่ใน
เอกสาร และคณุยงัสามารถเห็นการแก้ไขด้วย

•อย่างไรก็ตาม คณุสมบตัิ real-time co-authoring นี 7มีให้ใช้เฉพาะเมื�อทํางาน
กบัไฟล์เอกสารที�เก็บอยู่บน OneDrive for Business และ Office 365 
SharePoint เทา่นั 7น และเมื�อมีคนเปิดเอกสารเดียวกนั คณุและเพื�อน

การใช้ไฟล์รวมกัน (Share File)

•การแบง่ปันไฟล์ทําให้คณุสามารถเชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมทบทวนหรือแก้ไข
เอกสารของคณุได้รวดเร็วขึ 7น และยงัสามารถบนัทกึไฟล์ขึ 7นไปเก็บบนคลาวด์
และแบง่ปันให้กบัผู้ใช้คนอื�นได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าแอปพลิเคชนัที�กําลงัใช้
งานอยู่ในขณะนั 7น ยกตวัอย่างเช่น Word Excel PowerPoint 

กาํหนดสิทธิ� ใน
การแกไ้ข
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การใช้ไฟล์รวมกัน (Share File)

เห็นผูที้�กาํลงัเขา้
มาใชง้านร่วมกนั

การเปิดไฟล์ล่าสุดตาม แสดงวันที5ไฟล์ที5บันทกึไว้

• โดยในโปรแกรมจะมีระบบบนัทกึข้อมลูลา่สดุ (Recent Files) จะแสดงลําดบัได้
ดียิ�งขึ 7น เพราะมนัจะแสดงไฟล์โดยแบง่ออกเป็นวนั เช่น วนันี 7 เมื�อวานนี 7 เมื�อ
อาทิตย์ก่อน เป็นต้น
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เพิ5มความสามารถในการเปิดไฟล์ล่าสุดตาม
แสดงวันที5ไฟล์ที5บันทกึไว้

• โดยทั 7งสี�โปรแกรม จะสามารถใช้คําสั�งที�เหมือนกนั ดงันี 7

คลิกแท็บ File

คลิกแท็บ Open
คลิกเลือกไฟล์ที�ต้องการเปิด

เพิ5มตวัเลือกของสีรูปร่าง (Quick Shape) มากขึ 7น

•การกําหนดสีภาพให้กบัรูปทรงเลขาคณิตลงไปใน Word, Excel, PowerPoint 
มีมาให้เลือกมากขึ 7นกวา่เดิมอีก ทําให้ไม่ต้องมาเสียเวลาในแตง่สีเส้น หรือสีพื 7น
หลงัเองให้ยุ่งยากอีกตอ่ไป รวมทั 7งมีสีโปร่งใสให้เลือกด้วย  
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เพิ5มตวัเลือกของสีรูปร่าง (Quick Shape) มากขึ 7น

• โดยทั 7งสี�โปรแกรม จะสามารถใช้คําสั�งเลือกสีที�เหมือนกนั ดงันี 7

คลิกที�รูปร่าง

คลิกแท็บ Format

คลิกสีที�ต้องการ

การใช้ Smart Lookup

•Smart Lookup เป็นอีกหนึ�งคณุสมบตัิใหม่ใน Office 2019 ที�ช่วยให้ทํางานที�
ต้องการได้รวดเร็วยิ�งกวา่เดิม โดยช่วยให้ค้นหาข้อมลูเพิ�มเติมหรือเกี�ยวข้องกบั
คําที�ไฮไลต์ และข้อมลูบริบทอื�นๆ โดย
ค้นมาจากเว็บด้วย Bing ได้จากภายในเอกสาร Smart Lookup ช่วยให้ทํางาน
ได้ตอ่เนื�องโดยไม่ต้องออกจากหน้าที�กําลงัทํางานเพื�อสลบัไปค้นหาด้วยเบรา
เซอร์ คณุสมบตัินี 7มีลกัษณะแบบเดียวกบั Search with Bing เมื�อเปิดเว็บด้วย 
IE Variants
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การใช้ Smart Lookup

• โปรแกรม Word
สามารถใช้คําสั�งดงันี 7

พิมพ์ข้อความที�ต้องการค้นหา

คลิกเมาส์ขวา เลือก

คําสั�ง Smart Lookup

แสดงความหมาย

การใช้ Smart Lookup

• โปรแกรม Excel
สามารถใช้คําสั�งดงันี 7

พิมพ์ข้อความที�ต้องการค้นหา

คลิกเมาส์ขวา เลือก

คําสั�ง Smart Lookup

แสดงความหมาย

หน้า 19



การใช้ Smart Lookup

• โปรแกรม PowerPoint
สามารถใช้คําสั�งดงันี 7

พิมพ์ข้อความที�ต้องการค้นหา

คลกิเมาส์ขวา เลือก

คําสั�ง Smart Lookup

แสดงความหมาย

การแทรกไฟล์เชื5อมโยงในรูปแบบใหม่ (Link)

•สามารถเลือกไฟล์ที�เคยถกูเปิดไว้มาแทรกจดุเชื�อมโยงได้ง่ายขึ 7น
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Add-in ด้วย Office  Store

•หรือผู้ช่วยที�เป็น ประโยชน์สําหรับเพิ�มขีดความสามารถให้กบั Office 2019 โดย 
Add-in จะเปรียบเสมือน โปรแกรมย่อยๆ ที�เข้ามาเป็นสว่นเสริมการ ทํางาน
ร่วมกนัโปรแกรมตา่งๆ 

บันทกึ��
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Microsoft Word 2019 

การใช้ Smart Lookup

•Smart Lookup เป็นอีกหนึ�งคณุลกัษณะ ที�ช่วยให้สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลู
อื�นๆ  ที�เกี�ยวข้องกบัข้อความ หรือเรื�องนั 7นๆ ได้อย่าง ง่ายดาย 
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การแทรกรูปภาพจากอนิทอร์เน็ต (Online Picture)

คลิกตําแหน่งบนเอกสาร

คลิกแท็บ Insert
คลิกคําสั�ง Online Pictures

พิมพ์ Keyword ที�ต้องการค้นหา

กดปุ่ ม Insert

การแทรกวิดีโอจากอินทอร์เน็ต (Online Video)

คลิกตําแหน่งบนเอกสาร

คลิกแท็บ Insert
คลกิคําสั�ง Online Video

พิมพ์ Keyword ที�ต้องการค้นหา

กดปุ่ ม Insert
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Document Item การแทรกไฟล์ที5อยู่บนระบบคลาวด์

ไปยังตาํแหน่งในเอกสารล่าสุดด้วย Welcome back
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การเปลี5ยนมุมมองแบบใหม่ ด้วย Learning Tools

การเปลี5ยนมุมมองเอกสารสองหน้า

หน้า 25



ลูกเล่นตรวจสอบเอกสาร

อา่นเอกสาร

แปลอกสาร

ลูกเล่นตรวจสอบเอกสาร

อา่นเอกสาร

แปลอกสาร
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Microsoft Excel 2019 

แผนภมูรูิปแบบใหม่

•แผนภมูิหรือกราฟเป็นคณุสมบตัิที�โดดเด่นของ Excel มีการรูปแบบแผนภมูิ 
หรือกราฟใหม่ 6 แบบที�ทําให้มีวิธีการใหม่และทนัสมยัในการนําเสนอข้อมลู
เพื�อสื�อให้เห็นถึงความเกี�ยวข้องของข้อมลู หรือความหมายของข้อมลู
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ตวัอย่างแผนภมูิ

2. ตวัอย่างแผนภมูิแบบ Waterfall

3. ตวัอย่างแผนภมูิแบบ Statistical: Histogram

ตวัอย่างแผนภมูิ

4. ตวัอย่างแผนภมูิแบบ Pareto

5.    ตวัอย่างแผนภมูิแบบ Hierarchical: Treemap

เป็นรูปแบบแสดงข้อมลูบนพื 7นที�สี�เหลี�ยมโดย

แบ่งขนาดข้อมูลตาม พื 7นที�สี�เหลี�ยม อาจใช้

โทนสีเป็นตวักําหนดชุดประเภทข้อมลูเพื�อให้

ดงู่ายขึ 7น 

emap
เป็นรูปแบบแสดงข้อมลูบนพื 7นที�สี�เหลี�ยมโดย

แบ่งขนาดข้อมูลตาม พื 7นที�สี�เหลี�ยม อาจใช้

โทนสีเป็นตวักําหนดชุดประเภทข้อมลูเพื�อให้

ดงู่ายขึ 7น หน้า 28



ตวัอย่างแผนภมูิ

6. ตวัอย่างแผนภมูิแบบ Hierarchical: Sunburst

คือรูปแบบของแผนภูมิวงกลม ซึ�ง

ช่วยให้มองเห็น ความสมัพนัธ์ของ

ข้อมูล เ ป็นลํ าดับขั 7น  เ ช่น  ก าร

นําไปใช้ทําแผนผังบังคับ บัญชา

ของบุคคลในองค์กร หรือตัวเลข

คะแนนเก็บของนกัศกึษา

การสร้างแผนภมูิ

1. วิธีสร้างแผนภมูิ ของ Box and Whiskers มีดงันี 7 ซึ�งจะมีขั 7นตอน
เหมือนกนั

เลือกคลมุข้อมลู

คลกิแท็บ Insert

คลิก      

เลือกรูปแบบ Box and Whiskers

กดปุ่ ม OKหน้า 29



การวเิคราะห์ข้อมูลด้วย One-click forecasting

•คุณสมบัติ  one-click forecasting ซึ� ง ช่ วยใ ห้สามารถส ร้างการ
คาดการณ์เบื 7องต้นของข้อมลูแบบ time-based ได้โดย Excel จะทํา
การสร้างเวิร์คชีทใหม่พร้อมกับตารางของประวัติศาสตร์และกา ร
คาดการณ์ และแผนภูมิซึ�งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของข้อมูล การ
คาดการณ์ช่วยให้ทํานายอนาคต เช่น ยอดขายในอนาคต ความ
ต้องการสินค้าคงคลงั หรือแนวโน้มของผู้บริโภค เป็นต้น

การวเิคราะห์ข้อมูลด้วย One-click forecasting

•ขั 7นตอนการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 7

คลิกตําแหน่งบนเอกสาร

คลิกแท็บ Data

คลิกคําสั�ง Forecast Sheet

แสดงข้อมลูการ

วิเคราะห์

กดปุ่ ม Create
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การวเิคราะห์สามมิตด้ิวย 3D Map

• สามารถใช้ข้อมลูทางภมูิศาสตร์การเงินและข้อมลูอื�น ๆ พร้อมกบัฟิลด์วนัที�และเวลา
ในรูปแบบข้อมลู Excel ของเพื�อสร้างทวัร์แผนที�แบบ 3 มิติแบบภาพเคลื�อนไหวได้ 
โดยใช้เครื�องมือที�ยอดเยี�ยมสําหรับทกุคนในการสํารวจและแสดงข้อมูลในรูปแบบ 
3D การใช้แนวทางแก้ปัญหาและการวิเคราะห์นี 7คล้ายแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ โดย
สามารถจดัการกบัชดุข้อมลูขนาดใหญ่ได้อยา่งเป็นรูปแบบใหม ่และสามารถแชร์กบั
ผู้ใช้คนอื�นได้  

การวเิคราะห์สามมิตด้ิวย 3D Map

•วิธีการใช้คําสั�ง 3D Map

คลิกตําแหน่งบนเอกสาร

คลิกแท็บ Insert

คลิกคําสั�ง 3D Map
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การวเิคราะห์สามมิตด้ิวย 3D Map

•วิธีการใช้คําสั�ง 3D Map (ตอ่)

ตั 7งคา่ที� Add Layer

การวเิคราะห์สามมิตด้ิวย 3D Map

•ตวัอย่างผลลพัธ์

ผลลพัธ์
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การใช้ Format Painter

•Format Painter เป็นคําสั�งเพื�อจดัรูปภาพจากผลลพัธ์ที�ทําเสร็จแล้ว รวมทั 7ง
ยงัสามารถคดัลอกการจดัรูปแบบที�มาจาก Format Cell ได้ด้วย

เลอืกคลุมบรเิวณที�เป็นตน้ฉบบั

บรเิวณขอ้มลูที�ตอ้งการปรบั Format

การใช้ Format Painter (ต่อ)

เมาสเ์ปลี�ยนเป็น

นําเมาสล์ากผา่นขอ้มลูที�ตอ้งการ

ผลลพัธ์

หน้า 33



การเคลียร์ข้อมูล

เลอืกชว่งเซลลท์ี�ตอ้งการลบ

เลอืก Clear All

เทคนิค จะไม่ทําให้ข้อมลูรอบข้าง 
เลื�อนขึ 7น ลง หรือย้ายตําแหน่ง

• Clear All ลบทกุอย่างในเซลล์
• Clear Formats ลบเฉพาะรูปแบบ
ทั�งหมดเหลือแต่ขอ้มูลไว้

• Clear Contents ลบเฉพาะเนื�อหาใน
เซลล์แต่ไม่ลบรูปแบบ

• Clear Comments ลบขอ้คิดเห็น
• Clear Hyperlinks ลบลิงค์ของการ
เชื'อมโยง

การเติมข้อมลูแบบ Fill Series ที�ทราบตวัเลขเป็นข้อมลูสดุท้าย

การเตมิข้อมูลแบบอัตโนมัต ิ(AutoFill) (ต่อ)

พมิพเ์ลขขอ้มลูตั (งตน้

พมิพเ์ลขลาํดบัสดุทา้ย

เลอืกแนวขอ้มลูที�ใหป้รากฏ
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•แยกหรือแบง่ข้อความที�อยู่ภายในเซลล์

การใช้ Flash Fill

พมิพข์อ้มลูตั (งตน้ ที�อยากไดเ้ป็นผลลพัธ์

คลกิคาํสั �ง Flash Fill

ผลลพัธ์

เทคนิค Flash Fill ด้วย
คีย์บอร์ด

Ctrl E

ฟังก์ชั5นที5เพิ5มเข้ามาใน Excel 2019

• เป็นการเพิ�มเติมฟังก์ชั�นที�ใช้งานง่ายและสะดวกขึ 7น ได้แก่ TEXTJOIN, 
CONCAT, IFS, SWITCH, MAXIFS และ MINIFS.

ฟังก์ชั5นเดมิ ฟังก์ชั5นใหม่

การรวมเซลล์หรือข้อความ

=CONCATENATE(A3, “, “, B3, “, “, C3,”, “, 

D3, “, “, E3)

การรวมเซลล์หรือข้อความ

=TEXTJOIN(“, “, TRUE, A3:E3)

การรวมเซลล์หรือข้อความ

=CONCAT(text1, [text2],…)
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ฟังก์ชั5นที5เพิ5มเข้ามาใน Excel 2019

• เป็นการเพิ�มเติมฟังก์ชั�นที�ใช้งานง่ายและสะดวกขึ 7น ได้แก่ TEXTJOIN, 
CONCAT, IFS, SWITCH, MAXIFS และ MINIFS.

ความหมายฟังก์ชั5น ฟังก์ชั5นใหม่

ฟังก์ชนั SWITCH ประเมินคา่

หนึ�งคา่ (เรียกวา่ นิพจน์) ตาม

รายการของคา่

=SWITCH(คา่ที�จะสลบั, คา่ที�จะจบัคู1่...[2-126], คา่ที�จะ

สง่กลบัหากมีคา่ที�ตรงกนั1...[2-126], คา่สง่กลบัหากไม่มี

คา่ที�ตรงกนั)

ฟังก์ชั5นที5เพิ5มเข้ามาใน Excel 2019

• เป็นการเพิ�มเติมฟังก์ชั�นที�ใช้งานง่ายและสะดวกขึ 7น ได้แก่ TEXTJOIN, 
CONCAT, IFS, SWITCH, MAXIFS และ MINIFS.

ความหมายฟังก์ชั5น ฟังก์ชั5นใหม่

ฟังก์ชนั MAXIFS สง่กลบัคา่ที�มากที�สดุ

ระหวา่งเซลล์ที�ระบไุว้ตามเงื�อนไขหรือ

เกณฑ์ที�กําหนดให้

=MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, 

[criteria_range2, criteria2], ...)

ฟังก์ชนั MINIFS สง่กลบัคา่ที�น้อยที�สดุ

ในบรรดาเซลล์ที�ระบไุว้ตามเงื�อนไขหรือ

เกณฑ์ที�กําหนดให้

=MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, 

[criteria_range2, criteria2], ...)

ฟังก์ชนั SWITCH ประเมินคา่หนึ�งคา่ 

(เรียกวา่ นิพจน์) ตามรายการของคา่
=SWITCH(คา่ที�จะสลบั, คา่ที�จะจบัคู1่...[2-126], 

คา่ที�จะสง่กลบัหากมีคา่ที�ตรงกนั1...[2-126], คา่

สง่กลบัหากไม่มีคา่ที�ตรงกนั)
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ฟังก์ชั5นที5เพิ5มเข้ามาใน Excel 2019

• เป็นการเพิ�มเติมฟังก์ชั�นที�ใช้งานง่ายและสะดวกขึ 7น ได้แก่ TEXTJOIN, 
CONCAT, IFS, SWITCH, MAXIFS และ MINIFS.

ความหมายฟังก์ชั5น ฟังก์ชั5นใหม่

ฟังก์ชนั IFS จะตรวจสอบวา่ข้อมลู

นั 7นๆ ตรงตามเงื�อนไขตั 7งแต่หนึ�งข้อ

ขึ 7นไป และสง่กลบัคา่ที�สอดคล้อง

กบัเงื�อนไขที�เป็นจริง (TRUE) 

ฟังก์ชนั IFS สามารถเปลี�ยนแปลง

คําสั�ง IF ซ้อนหลายขั 7นได้ และอา่น

ได้ง่ายเมื�อเงื�อนไขหลายข้อ

=IFS([บางอยา่งเป็น True1, Value if True1, [บางอยา่งเป็น 

True2, Value if True2],…[บางอยา่งเป็น True127, Value if 

True127])

=IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

•หาคามากที�สดุในเงื�อนไขที�ต้องการ
ฟังก์ชั5น MAXIFS, MIMIFS
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ใช้ฟังก์ชนั IFS ถ้ามีหลายเงื�อนไข จะต้องใช้ฟังก์ชนั IF ซ้อนกนัได้ โดย
ซ้อนกนัได้ไมเ่กิน 64 ชั 7น

IFS

บันทกึ��
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Microsoft PowerPoint 
2019 

• โปรแกรมสําหรับสร้างงานนําเสนอ PowerPoint 2019 นี 7 มาพร้อมกับ 
ความสามารถใหม่ๆ ที�น่าสนใจโดยสิ�งที�มีการพฒันา ให้ดีขึ 7นกว่าเดิมอย่าง
เห็นได้ชดั คือ การทํางานแบบออนไลน์  หรือการทํางานรวมกนัเป็นทีมที�ทํา
ได้อย่างง่ายดาย และไม่ซบัซ้อน พร้อมการแสดงแอนนิเมชั�นที�แปลกใหม ่
และสวยงาม 

New Feature PowerPoint 
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•Template การเริ�มสร้างงานแบบออนไลน์ สามารถเรียกใช้แมแ่บบใหม่ๆ ที�มี
ให้เยอะขึ 7นกวา่เวอร์ชั�นก่อนๆ

มี Template รูปแบบใหม่เพิ5มขึ 7น

•1 ใน Feature ใหมที่�ทําให้นกัคณิตศาสตร์ต้องร้องว้าว !! เพราะงานนี 7ไมต้่อง
มานั�งหาปุ่ มตวัพิเศษต่าง ๆ เช่น Square Root, ยกกําลงั, ค่าพาย เป็นต้น 
งานนี 7แคก่ด Ink Equation

การใช้ Ink Annotation

คลิกแท็บ Insert
คลิกคําสั�ง Equation

เลือก Ink Equationหน้า 40



•ขั 7นตอนการเขียนสตูรสมการ

การใช้สมการหมึก (Ink Annotation)

คําสั�งในแก้ไขดินสอ

ตวัอยา่งที�เขียน

เขียนสตูรที�ต้องการ

คลิกปุ่ ม Insert

•สามารถปรับแตง่สมการได้ที�แท็บ Design

การใช้สมการหมึก (Ink Annotation)
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• เป็นการบนัทกึหน้าจอในการทําสื�อการเรียนการสอน หรือบนัทกึหน้าจอ
ขณะใช้งานโปรแกรม เพื�อสําหรับการสาธิต  

บันทกึหน้าจอ (Screen Recording)

กดปุ่ มเลน่ เพื�อดู

•การแทรกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

การแทรกภาพและวดิีโอจากอินเทอร์เน็ต
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•การแทรกวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต

การแทรกภาพและวดิีโอจากอินเทอร์เน็ต

การอัดหน้าจอเป็นไฟล์ VDO

คลิกแท็บ Insert คลิกคําสั�ง Screen Recording

คําสั�งการบนัทกึและหยดุการบนัทกึ

คลิกบนัทกึ VDO
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• PowerPoint บน Windows ขณะนี 7สนบัสนนุการแทรกโมเดล 
3D ลงในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนําเสนอโดยตรงเพื�อทําให้ประเด็นของ
คณุเป็นภาพขึ 7นมา สามารถหมนุโมเดล 360 องศา หรือพลิกขึ 7นหรือลงเพื�อ
แสดงฟีเจอร์เฉพาะของวตัถุ

การใช้ 3D Model

คลิกแท็บ Insert

คลิกคําสั�ง 3D Model

เลือก รูปแบบ
เลือกจากในเครื�อง

การใช้ 3D Model

บรับการแสดงแอนิเมชั�น

ปรับองศาที�ต้องการ
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•คือบริการที�สร้างหลากหลายแนวคิดที�สามารถเลือกจากที�จะทําให้ภาพนิ�ง
ให้ดดูียิ�งขึ 7น โดยอตัโนมตัิ ในขณะที�กําลงัย้ายเนื 7อหาบนสไลด์ 

•Designer ทํางานในเบื 7องหลังเพื�อให้ตรงกับเนื 7อหานั 7นกับเค้ าโครง
ออกแบบรวมรูปภาพลงในเค้าโครงสไลด์กบัเนื 7อหาบนสไลด์ได้

PowerPoint Designer

•Office 2019 มาพร้อมหลายธีมใหม่เพื�อให้สามารถเลือกธีมที�เหมาะสมกบั
การใช้งานของคุณมากที�สุด และสอดคล้องกับอุปกรณ์ขมากที�สุด เช่น 
สามารถเลือกใช้ธีม Dark Gray ซึ�งเป็นธีมความคมชดัสงู (high contrast) ที�
ทําให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ 7น หรือใช้ธีมแบบหลายสีสัน (Colorful)ที�ให้
ความรู้สกึสดใส

และทนัสมยั 

รูปแบบชุดค่าสีสาํเร็จรูป (Themes)
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• เพิ�มรูปแบบการเปลี�ยนชนิดใหม่เช่น Morph คล้ายการทําหนงัภาพยนตร์ ที�ช่วยให้
ภาพเคลื�อนไหว การเปลี�ยน และการเคลื�อนที�ของวตัถใุนทกุสไลด์ของงานนําเสนอ
ดําเนินไปอย่างราบรื�นไม่มีสะดุด เมื�อต้องการใช้การเปลี�ยนแบบมอร์ ฟให้มี
ประสิทธิภาพ โดยต้องมีสไลด์ 2 แผ่นที�มีวตัถเุหมือนกนัอย่างน้อย 1 อย่าง วิธีที�ง่าย
ที�สุดคือการทําซํ 7าสไลด์แล้วย้าย                                                               .
วตัถไุปยงัสไลด์แผ่นที� 2 ในตําแหน่ง............................................................. ...
ที�ไม่ซํ 7ากัน หรือคัดลอกและวางวัตถุ........................................................... ..
จากสไลด์หนึ�ง แล้วเพิ�มในสไลด์ถดัไป

การใช้ Morph Transition

เพิ�มรูปแบบการเปลี�ยนชนิดใหม่เช่น Morph คล้ายการทําหนัง
ภาพยนตร์  ที�ช่วยให้ภาพเคลื�อนไหว การเปลี�ยน และการเคลื�อนที�ของวัตถุในทุก
สไลด์ของงานนําเสนอดําเนินไปอย่างราบรื�นไม่มีสะดุด เมื�อต้องการใช้การเปลี�ยน
แบบมอร์ฟให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีสไลด์ 2 แผ่นที�มีวตัถุเหมือนกันอย่างน้อย 1
อยา่ง วิธีที�ง่ายที�สดุคือการทําซํ 7าสไลด์แล้วย้ายวตัถไุปยงัสไลด์แผน่ที� 2

ในตําแหน่งที�ไมซ่ํ 7ากนัหรือคดัลอก

และวางจากสไลด์หนึ�ง แล้วเพิ�มในสไลด์

ถดัไป

การใช้ Transition
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• โปรแกรมีเพิ�ม Animation ตวัอย่าง Animation ใหม่ๆ ที�มาพร้อมกบัหน้าตา่ง 
และอินเตอร์เฟสที�ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายขึ 7น 

การใช้ Animation

การแสดงในมุมมอง Presenter View

หรือกดปุ่ ม Alt+F5
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• เป็นการซมุหน้าจอขณะที�กําลงันําเสนอ เพื�อขยายข้อความ หรือรูปภาพ
บริเวณนั 7นให้มองเห็นชดัเจน และมีขนาดใหญ่ขึ 7น

การ Zoom Inในมุมมองนําเสนอ

•สามารถเพิ�มอปุกรณ์การชี 7ตําแหน่ง ด้วย Laser Pointer

การใช้เลเซอร์
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• ในบางครั 7งอาจจําเป็นต้องเข้าไปในการตรวจสอบรูปแบบการแสดง
แอนิเมชั�นบอ่ยๆ สามารถแสดงพร้อมกนัได้ โดยกดปุ่ ม Alt พร้อมคลิกคําสั�ง 
Slide Show

การแสดง 2 มุมมองพร้อมกัน

• ในขณะนําเสนอบางครั 7งต้องไปเปลี�ยนสไลด์อื�นมานําเสนอก่อน หรือเลื�อน
ไปสไลด์นั 7นได้ง่ายขึ 7น โดยการคลิกเลือกคําสั�ง See All Slides

การแสดงทุกสไลด์พร้อมกัน 

คลิกขวา

เลือก See 
All 

Slides

คลิกเลือกสไลด์
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•สามารถกดปุ่ ม Ctrl+เลื�อน Scroll mouse

เทคนิคการย่อ-ขยายหน้าจอ

การดงึหวัข้อใน Title

คดัลอก Code

นํา Code มาวางที� Module
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การดงึหวัข้อใน Title

เลือก Macro

เลือกสไลด์

นําเอกสาร Word ใส่ไลด์ใน PowerPoint 
ด้วย Slide from Outline

คลิกแท็บ Home

คลิกคําสั�ง Slide from Outline
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• ลิงก์ข้อมลูจากเวิร์กชีต Excel ที�บนัทกึไว้ไปยงังานนําเสนอ 
PowerPoint ของคณุได้ถ้าคณุมี PowerPoint 2016 หรือเวอร์ชนัใหมก่วา่ 
ด้วยวิธีนี 7 ถ้าข้อมลูในเวิร์กชีตถกูเปลี�ยนแปลงคณุจะสามารถอปัเดตข้อมลูใน
งานนําเสนอ PowerPoint ของคณุได้อย่างง่ายดาย

เชื5อมโยงไฟล์ Excel ในสไลด์

เชื5อมโยงไฟล์ของ Excel บนสไลด์

Row Labels Sum of นกัศกึษาปี 1 Sum of จาํนวนบคุลากร

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 532 13
มหาวทิยาลยัการจัดการและเทคโนโลยอีสีเทริน์ 879.5046797 580
มหาวทิยาลยัเกรกิ 43 63
มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 90 27
มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 114 78
มหาวทิยาลยัชนิวัตร 77 11
มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 272 7
มหาวทิยาลยัทักษิณ 4490.917146 23
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 21 15
มหาวทิยาลยัธนบรุี 105 16
มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 20 27
มหาวทิยาลยันครพนม 3980.137349 14
มหาวทิยาลยันอรท์กรุงเทพ 879.5046797 342
มหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม่ 879.5046797 120
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 879.5046797 54
มหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชยี-แปซฟิิก 879.5046797 585
มหาวทิยาลยัเนชั)น 879.5046797 337
มหาวทิยาลยัปทมุธานี 879.5046797 141
มหาวทิยาลยัพายพั 509 15
มหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์ 57 39
มหาวทิยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 78 68
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 5000 27
มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑติ 879.5046797 412
มหาวทิยาลยัราชธานี 144 18
มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี 2437.559641 266
มหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 1919.935319 367
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 355.4978849 715
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่ 1919.935319 642
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี 1919.935319 244
มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบรุี 1919.935319 510
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 1919.935319 622
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา 1919.935319 413
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรธีรรมราช 1919.935319 416
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 382 1012
มหาวทิยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 519.3497366 574
มหาวทิยาลยัราชภัฏบรุรัีมย์ 522.8178387 382
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 1919.935319 566
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา 1919.935319 417
มหาวทิยาลยัราชภัฏพบิลูสงคราม 1919.935319 448
มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรูณ์ 1919.935319 322
มหาวทิยาลยัราชภัฏภเูก็ต 1919.935319 480
มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 514.1906711 388
มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา 515.90464 707
มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครนิทร์ 396 329
มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 470 322
มหาวทิยาลยัราชภัฏลําปาง 874 384
มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย 527 385
มหาวทิยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ 259 396
มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 521.0809024 130
มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 648 470
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา 621 527
มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฏรธ์านี 517.6243222 255
มหาวทิยาลยัราชภัฏหมูบ่า้นจอมบงึ 1012 259
มหาวทิยาลยัราชภัฏอดุรธานี 255 648
มหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์ 574 466
มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 130 621
มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 44 25
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 268 14
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 466 874
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 729 10
มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 146 24
มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 74 45

ิ ั ี ์
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การฝังรูปแบบตวัอักษร
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Microsoft OneNote 2019 

Microsoft OneNote 2019 

OneNote 2019 เป็นโปรแกรม เพื�อช่วยในการจดบนัทกึตา่งๆ เช่น  บนัทกึช่วยจํา บันทกึการ
ประชมุ หรือ OneNote เปรียบเสมือนสมดุบนัทกึแบบ ดิจิทลั ที�สามารถใช้บนัทึกรายการตาราง
งาน ค่าใช้จ่ายรายเดือน รายการสิ�งที�ต้องทํา หรือ จะแบ่งปันบนัทึกนี 7กบัเพื�อนร่วมงานก็ได้ จะ
สร้างเป็นบนัทึกเพื�อเตือนความจําหลายๆ คน พร้อมๆ กนัก็ได้ เพราะบนัทึกที�สร้างนี 7จะเก็บ อยู่
บนคลาวด์ในส่วนของ OneDrive ตาม บัญชีไมโครซอฟท์ที�ลงทะเบียนไว้ นอกจาก นี 7 ยัง
สามารถแชร์บนัทกึไปให้คนอื�น สามารถ แก้ไขข้อมลูในบนัทกึได้ ซิงค์ข้อมลูในบนัทกึ กบัทกุคน
ได้ทนัที และสามารถเปิดใช้งานได้ใน อปุกรณ์พกพา เช่น แท็บเลต็หรือสมาร์ทโฟน
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Microsoft OneNote 2019 

•สมดุบนัทกึ (Notebook) ที�จดไว้
สามารถ แชร์หรือสง่ให้กบัเพื�อนร่วมงาน
ได้ วิธีการคือ ให้เลือกไฟล์ที�ต้องการแชร์ 

ป้องกัน OneNote

•OneNote 2019 มีคณุลกัษณะในการ ปอ้งกนัสมดุบนัทกึไม่ให้บคุคลที�ไม่
ต้องการ เข้ามาอ่านสิ�งที�บนัทกึไว้ได้ โดยในแตล่ะ  Section ของสมดุบนัทกึ
จะมีการตั 7งคา่ รหสัผ่านเพื�อใช้รักษาความปลอดภยัให้แก่ สมดุบนัทกึได้
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Microsoft Outlook 2019 

•การเ ลือกไฟล์ เ พื� อใ ช้ เ ป็นไฟล์แนบนั 7น   ก็ มีการพัฒนาเพื� อใ ห้ ผู้ ใ ช้
สะดวกสบายขึ 7น  โดยสามารถเลือกไฟล์ที�แนบได้จาก Recent Items ซึ�งจะ
แสดงรายชื�อไฟล์ที�เปิดใช้งาน ลา่สดุขึ 7นมาให้เลือกได้ทนัที

การแนบไฟล์จาก OneDrive หรือ SharePoint
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การตั 7งค่าไฟล์แนบก่อนส่ง

• เป็นการตั 7งคา่สทิธิ�ให้ไฟล์ที�สามารถแก้ไข หรือดไูฟล์ได้อย่างเดียว เพื�อความ
ปลอดภยัของไฟล์เอกสารขององค์กร

• Conversation View ที�ช่วยจดักลุม่อีเมลตามชื�อเรื�อง  (Subject) เดียวกนั
ให้ด้วย ช่วยให้สะดวกใน การค้นหาเนื 7อหาอีเมลที�คยุในเรื�องเดียวกนัอยู่ ได้
ง่ายขึ 7น

New conversations view
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•การเ ลือกไฟล์ เ พื� อใ ช้ เ ป็นไฟล์แนบนั 7น   ก็ มีการพัฒนาเพื� อใ ห้ ผู้ ใ ช้
สะดวกสบายขึ 7น  โดยสามารถเลอืกไฟลท์จ่ะีแนบไดจ้าก Recent Items ซึ�ง
จะแสดงรายชื�อไฟล์ที�เปิดใช้งาน ลา่สดุขึ 7นมาให้เลือกได้ทนัที 

การสร้างกลุ่ม

• ในเรื�องของการจดัการประชมุ Outlook 2019 ยงผัสานรวมเขา◌ก้บ ัSkype
for Business เพื�อช่วยจดัตารางนดัหมายการประชมุผ่าน Skype for 
Business ได้อยา่งสะดวกและ งา◌่ยดาย โดยผเ◌◌ู้ขา◌ร้วม่ประชมแุตละ่
คนจะตอ้งมี บญัชี Skype for Business ด้วยจงึจะเข้าร่วม ประชมุด้วยกนั
ได้ 

Skype Meeting 
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• ความสามารถในการค้นหาข้อมลูใน  Outlook 
2019 ก็ได้รับการพฒันาเพิ�มขึ 7น เพื�อให้การ
ค้นหาอีเมลกลายเป็นเรื�อง ที�ง่ายดายขึ 7น

การค้นหาอีเมล (Search Tools)

เมื�อต้องการค้นหาอีเมลจากผู้สง่จดหมาย  

หรือกรองเฉพาะอีเมลที�มีไฟล์แนบ ให้คลิก

ที� ไอคอน Has Attachment สว่น
ไอคอนเลก็ๆ เป็นทางเลือกรอง เช่น กรอง

เฉพาะอีเมลที�ยงั ไม่ได้อา่น กรองจาก

รายชื�อของบคุคลที�เราสง่ อีเมลไปให้ หรือ

อีเมลที�สง่ไปในช่วงสปัดาห์นี 7
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Microsoft Publisher

Microsoft Publisher

ประเภทของสิ5งพมิพ์ที5 Program Microsoft 
Publisher สามารถสร้างได้

1. Adverticements ใบปลิว

2. Blank สาหรับการสร้างสิ�งพิมพ์ด้วยกระดาษเปลา่ ๆ เหมาะ
สาหรับการออกแบบสิ�งพิมพ์ด้วยตวัเองทั 7งหมด

3. Award Certificate ใบประกาศนียบตัร

4. Banners แบนเนอร์

5. Brochures แผ่นพบั

6. Business Card นามบตัร

7. Business Form แบบฟอร์มเพื�อใช้ในบริษัท หน่วยงาน

8. Calendar สร้างปฏิทินแบบตา่งๆ

9. Catalogs ประเภทคาตาลอ็กแนะนาสินค้า รายละเอียด
เกี�ยวกบัสินค้าและบริการตา่งๆ

10. E-mail การสร้างสื�อสง่ทางอีเมล์แนะนาบริษัท

11. Envelopes ซองจดหมายเฉพาะบริษัทของบริษัท พิมพ์
ข้อความลงบนซองจดหมาย

12. Flyer สร้างใบปลิว สิ�งพิมพ์สาหรับการโฆษณาสินค้าและ
บริการที�มีรายละเอียดไม่มาก

13. Gift Certificates ใบประกาศแผ่นเลก็ ๆ แนบไปกบั
ของขวญัหรือใบประกนัสินค้า

14. Greeting Card การ์ดอวยพรแสดงความยินดีในโอกาส
ตา่งๆ

15. Import Word Document คาสั�งนาไฟล์เอกสารที�พิมพ์ด้วย
โปรแกรม Word เข้ามาใช้งานใน Publisher

16. Invitation Card สาหรับการสร้างการ์ดเชิญ

17. Labels ลาเบล เป็นการพิมพ์ข้อความเพื�อตดัปะลงบน
สินค้า ซองจดหมาย สิ�งพิมพ์ ฯลฯ
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Microsoft Publisher

เป็นเครื�องมือออกแบบกราฟิกที�ใช้เวลาในการทําสื�อการตลาดเป็นสว่น
ใหญ่ โปรแกรมมีคณุสมบตัิและทางลดัที�มีประโยชน์และน่าทึ�งมากมายที�ฉนั
มกัจะใช้เพื�อแก้ไขและปรับแตง่สิ�งพิมพ์สว่นใหญ่ นอกจากนี 7ยงัมีเทมเพลต
และการออกแบบจํานวนมา

ส่งออกสื5อได้มากขึ 7น

•แบ่งปันงานของคณุได้อย่างง่ายๆขณะนี 7คณุสามารถให้ผู้ อื�นร่วมใช้สิ�งพิมพ์
ได้ง่ายขึ 7นกว่าเดิม บันทึกสิ�งพิมพ์ของคุณในรูปแบบ PDF หรือXPS หรือ
บนัทกึสาเนาสิ�งพิมพ์ของคณุในรูปแบบรูปตา่งๆ เช่น jpeg เพื�อการพิมพ์และ
การแบ่งปันที�ง่ายดาย ใช้รหสัผ่านเพื�อปอ้งกนัแฟ้ม PDF เพื�อความปลอดภยั
เป็นพิเศษ ไมจํ่าเป็นต้องใช้ Add-in หรือดาวน์โหลดใดๆ เพิ�มเติม

หน้า 61



ส่งออกสื5อได้มากขึ 7น
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วิทยากร
ภทัร์วดี มาศภูมิ

หน้า 63




