
เรียบเรียงโดย  นางเพ็ญพรรณ  ชมถิน่    โรงเรยีนบานแมนะ 

ใบความรูท่ี ใบความรูท่ี 2 2 ..1 1   
เรื่อง  การปรบัแตงทูลบารเรื่อง  การปรบัแตงทูลบาร  

จุดประสงคจุดประสงค  
1. สามารถปรับแตงทูลบารได 

ความหมายของ Toolbar 
  Toolbar  หรือ  แถบเครื่องมือ  เปนเครื่องมือที่ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  แตละ     
ทูลบารจะมีปุมเครื่องมือที่ใชกันบอยๆ ตามปกติ  Word จะแสดงทูลบารไวสองชุดคือ  Standard 
(มาตรฐาน)  และ Formatting (จัดรูปแบบ)  ซ่ึงอยูขนานกบัเมนูบาร  สวนแถบเครื่องมืออ่ืน ๆ             
ก็สามารถเรียกออกมาใชงานเพิ่มเติมได 
 
การแสดงทูลบาร 
1. คลิกเมาสปุมขวาที่ทูลบารใดๆ หรือในเมนบูาร 
2. เมื่อปรากฏชื่อแถบเครื่องมือ ใหคลิกเลือกชือ่เครื่องมือที่

ตองการ 
 
การใชปุมบนทูลบาร 
1. ช้ีเมาสไปที่ปุมบนทูลบาร  จะมีสีเดนชัดที่ปุมนั้น 
2. เมื่อวางเมาสไวสักพักจะมีแถบชื่อเครื่องมือแสดง 
3. คลิกเมาสบนเครื่องมือที่ตองการ 
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การใชรายการแบบ Drop-Down 
1. คลิกปุมลูกศร  ที่ดานขวาของรายการ 
2. คลิกเลือกสิ่งที่ตองการจากรายการ (สามารถเลื่อนโดยใช Scroll bar ก็ได) 

 
 
การใชปุมแบบ Drop-Down 
1. คลิกปุมลูกศรชี้ลงที่ดานขวาของปุมหลัก 
2. คลิกเลือกรายการที่ตองการ  ปุมหลักจะเปลี่ยนไปตามปุมที่เลือกไว 
3. ถาตองการเลือกแบบเดมิอีก  สามารถคลิกปุมหลักไดเลย 

 
 
 
 
 
 
 

  สถานะของเครื่องมือมี 2 สถานะ  คือ  “สถานะเกาะตดิ”  และ  “สถานะลอยตัว”  สถานะ
เกาะตดิเครื่องมือจะอยูดานใดดานหนึ่งในวินโดว  สถานะลอยตัว  เครื่องมือจะลอยอยูในขอความ
โดยเปนวินโดวอิสระ 
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การยายทูลบารสถานะเกาะติด 
1. ช้ีเมาสที่ชองวางบนทูลบาร    หรือดานซายมือของทูลบาร    
2. คลิกแลวลากเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการ 
3. ดับเบิลคลิกที่แถบชื่อทูลบารเพื่อสลับตําแหนงระหวางแบบเกาะตดิกับแบบลอยตัว 
 

 
 
 

 
 

 
การปรับขนาดทูลบารสถานะลอยตัว 
1. ช้ีเมาสไปที่ขอบดานใดดานหนึ่งของทูลบาร 
2. เมื่อตัวช้ีเมาสเปลี่ยนรูปเปน สัญรูป  
3. ลากเมาสไปตามลูกศรตัวช้ีเมาสที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติม 
  ถาตองการปดรายการแบบ Drop - Down  ที่แสดงออกมาโดยที่ยังไมไดเลือก
ขอใดเลย  ทําไดโดยกดปุม Esc  และถากดปุม Esc ซํ้าอีกเปนครั้งที่สองจะเปน
การยกเลิกการเลือกรายการหรือปุมคําสั่งนั้นๆ  
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แถบเครื่องมือท่ีมีความจําเปนของ Word 
1. แถบเครื่องมือ มาตรฐาน (Standard) 

 

ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย 

 สรางเอกสารเปลา สรางเอกสารใหม 

 เปด เปดแฟมเอกสารที่มีอยูแลว 

 บันทึก บันทึกแฟมเอกสาร 

 สิทธิ์ สิทธิ์ในการเขาถึงเอกสาร 

 อีเมล สงอีเมล 

 พิมพ พิมพเอกสารออกทางกระดาษ 

 ตัวอยางกอนพมิพ ดูตัวอยางกอนพิมพ 

 การสะกดและไวยากรณ ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ 

 การวิจยั แสดงการวจิัย 

 ตัด ตัดขอความหรือรูปภาพที่เลือก 

 คัดลอก คัดลอกขอความหรือรูปภาพที่เลือก 

 วาง วางขอความหรือรูปภาพที่เลือก 

 ตัวคัดวางรูปแบบ คัดลอกรูปแบบที่เลือกไวเพือ่นําไปใชกับสิ่งอื่นๆ 

 เลิกทํา ยกเลิกการกระทําลาสุด 

 ทําซ้ํา ทําซ้ําการกระทําลาสุด 

 แทรกการเชื่อมโยงหลาย
มิติ 

แทรกการเชื่อมโยงเพื่อไปทีเ่อกสารอื่นหรือไปที่
ตําแหนงใหม 

 ตารางและเสนขอบ แสดงหรือซอนแถบเครื่องมือตารางและเสนขอบ 

 แทรกตาราง แทรกตาราง 

 แทรกแผนงาน Excel แทรก Worksheet ของ Excel 

 คอลัมน เปลี่ยนจํานวนคอลัมนในเอกสาร 

 รูปวาด แสดงหรือซอนแถบเครื่องมือรูปวาด 
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2. แถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ  (Formatting) 

 

ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย 

 แมปเอกสาร แสดงหรือซอนผังของเอกสาร 

 ยอ/ขยาย เปลี่ยนขนาดเอกสารที่แสดงในหนาจอ 

 วิธีใช Word แสดงวิธีใช Word 

ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย 

 ลักษณะและการ
จัดรูปแบบ ลักษณะและการจัดรูปแบบยอหนา 

 ลักษณะ ลักษณะยอหนา 

 แบบอักษร เลือกแบบตัวอักษร 

 ขนาดแบบอักษร ขนาดตัวอักษร 

 ตัวหนา ทําตัวอักษรเปนตัวหนา 

 ตัวเอียง ทําตัวอักษรเปนตัวเอยีง 

 ขีดเสนใต ทําตัวอักษรขีดเสนใต 

 จัดชิดซาย จัดขอความใหอยูชิดดานซาย 

 กึ่งกลาง จัดขอความใหอยูกึ่งกลาง 

 จัดชิดขวา จัดขอความใหอยูชิดดานขวา 

 ชิดขอบ จัดขอความใหชิดขอบดานซายและดานขวา 

 กระจาย จัดขอความใหกระจายสม่ําเสมอ 

 ระยะบรรทัด ระยะหางระหวางบรรทัด 

 ลําดับเลข ใสตัวเลขหรือลบตัวเลขของยอหนาที่ตองการ 

 สัญลักษณแสดงหัวขอ
ยอย เพิ่มหรือลบสัญลักษณแสดงหัวขอยอย 

 ลดการเบื้อง เยื้องขอความที่ตองการใหชิดซาย 

 เพิ่มการเยื้อง เยื้องขอความที่ตองการใหชิดขวา 
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3. แถบเครื่องมือ  รูปวาด 

ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย 

 เสนขอบนอก สรางเสนขอบใหเอกสาร 
 

 สีแบบอักษร เปลี่ยนสีตัวอักษร 

ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย 

 รูปวาด ใชปรับเปลี่ยนรูปวาด  รูปรางอัตโนมัติ  หรือ
รูปภาพ 

 เลือกวัตถุ คลิกเลือกวัตถุตางๆ 

 รูปรางอัตโนมัติ เครื่องมือในการสรางรูปรางอัตโนมัติ 

 เสน วาดเสนตรง 

 ลูกศร วาดลูกศร 

 ส่ีเหล่ียม วาดสี่เหล่ียม 

 วงรี วาดวงกลมหรอืวงรี 

 กลองขอความ แทรกกลองขอความ 

 แทรก WordArt แทรกตัวอักษรศิลป 

 แทรกแผนผังองคกร แทรกแผนภูมอิงคกรตางๆ 

 แทรกภาพตัดปะ แทรกภาพที่อยูในภายใจโปรแกรมที่เครื่อง
เตรียมไวให 

 แทรกรูปภาพ แทรกภาพในแฟมตางๆ ในเครื่อง 

 สีเติม ใสสีรูปวาด 

 สีเสน ใสสีเสนของรูปวาด 

 สีแบบอักษร กําหนดสีอักษรของขอความ 

 ลักษณะเสน ลักษณะของเสนของรูปวาด 
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4. แถบเครื่องมือ  รูปภาพ 

 
 

 
 
 

ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย 

 ลักษณะเสนประ ลักษณะของเสนประ 

 ลักษณะลูกศร ลักษณะของหวัลูกศร 

 ลักษณะเงา ลักษณะการกําหนดเงาของรปูวาด 

 ลักษณะ 3 มิต ิ ลักษณะการกําหนดเงา 3 มติขิองรูปวาด 

ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย 

 แทรกรูปภาพ ใชในการแทรกรูปภาพ 

 สี เปลี่ยนลักษณะของสีรูปภาพ 

 เพิ่มความคมชดั เพิ่มความคมชดัใหกับรูปภาพ 

 ลดความคมชัด ลดความคมชัดใหกับรูปภาพ 

 เพิ่มความสวาง เพิ่มความสวางใหกับรูปภาพ 

 ลดความสวาง ลดความสวางใหกับรูปภาพ 

 ครอบตัด ครอบรูปภาพแลวตัดรูปภาพออกในสวน
ที่เลือก 

 หมุนซาย 90 องศา หมุนรูปภาพทลีะ 90 องศา 

 ลักษณะเสน เลือกลักษณะของเสนรอบรูป 

 บีบอัดรูปภาพ บีบอัดรูปภาพใหมีขนาดเล็กลง 

 การตัดขอความ ปรับเคาโครงรูปภาพในการวาง 

 จัดรูปแบบรูปภาพ จัดรูปแบบของรูปภาพ 

 กําหนดสีโปรงใส กําหนดสีบริเวณที่เลือกใหเปนสีโปรงใส 

 ตั้งคารูปภาพใหม ตั้งคาของรูปภาพใหมเมื่อตองการ 
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5. แถบเครื่องมือ WordArt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย 

 แทรก WordArt แทรก WordArt  หรืออักษรศิลป 

 แกไขขอความ แกไขขอความตางๆ 

 ที่เก็บ WordArt ใชเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของ WordArt 

 จัดรูปแบบ WordArt จัดรูปแบบของ WordArt 

 รูปราง WordArt ปรับเปลี่ยนลักษณะรูปรางของ 
WordArt 

 การตัดขอความ ปรับเคาโครงการวางของ WordArt 

 ความสูงตัวอักษรเทากัน ทําตัวอักษร WordArt ใหสูงเทากัน 

 ขอความ WordArt แนวตั้ง ทําขอความของ WordArt ใหเปน
แนวตั้งจากบนลงลาง 

 การจัดตําแหนง WordArt จัดตําแหนงการวางของ WordArt 

 ระยะหางอักขระ ปรับระยะความหางของขอความ
ใน WordArt 
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แปนพิมพลัดใน Microsoft Word 
 

ปุม ความหมายและหนาท่ี 
Ctrl  +  N สรางเอกสารใหมหรือสรางเอกสารเปลา 
Ctrl  +  O เปดเอกสารทีม่ีอยูแลว 
Ctrl  +  S บันทึกเอกสาร 
Ctrl  +  P พิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
Ctrl  +  Z เลิกทําคําสั่งครั้งลาสุด 
Ctrl  +  Y ทําซ้ําคําสั่งครั้งลาสุด 
Alt  +  Ctrl  +  F12 เปดพจนานุกรมภาษาไทย 
Ctrl  + X ตัดหรือลบขอความหรือวัตถุ 
Ctrl  +  C คัดลอกขอความหรือวัตถุ 
Ctrl  +  V วางขอความหรือวัตถุ 
Ctrl  +  Shift  +  C คัดลอกรูปแบบจากวัตถุหรือขอความที่ตองการ 
Ctrl  +  A เลือกขอความทั้งหมด 
Ctrl  +  F คนหาขอความ 
Ctrl  +  H แทนที่ขอความ 
Ctrl  +  G ไปยังตําแหนงหรือหนาที่ตองการ 
Ctrl  +  K เชื่อมโยงกับแฟมขอมูลอ่ืน 
F1 แสดงวิธีใช 
Shift  +  F1 เปดระบบชวยเหลือ 
F7 สะกดคําหรือตรวจสอบคําผิดในเอกสาร 
Ctrl  +  F2 ดูเอกสารกอนพิมพออกทางกระดาษ 
Alt  +  F4 ปดหนาตางวนิโดว 
F12 บันทึกเอกสารและตั้งชื่อเอกสารใหม 
Esc ปดเมนูยอยหรือยกเลิก 
Ctrl  +  E จัดขอความใหอยูกึ่งกลาง 
Ctrl  +  R จัดขอความใหอยูชิดขวา 
Ctrl  +  L จัดขอความใหอยูชิดซาย 
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ปุม ความหมายและหนาท่ี 
Ctrl  +  J จัดขอความชิดขอบทั้ง 2 ดาน 
Ctrl  +  Shift  +  D ทําตัวอักษรขีดเสนใตคู 
Ctrl  +  B ทําตัวอักษรเปนตัวหนา 
Ctrl  +  I ทําตัวอักษรเปนตัวเอยีง 
Ctrl  +  U ทําตัวอักษรขีดเสนใต 
Ctrl  +  = เปลี่ยนขอความใหเปนตัวหอย 
Ctrl  +  + เปลี่ยนขอความใหเปนตัวยก 
Ctrl  +  Shift  +  P กําหนดขนาดตัวอักษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


