
การใชงาน Office บนไอแพด 
 

 
 

ไมโครซอฟท เปดใหใช Office for iPad ไดอยางงายและสะดวกมากขึ้นสําหรับผูที่ใชงานทุกคน 

(โดยเฉพาะโปรแกรม Word, PowerPoint และ Excel) ไมวาเราจะสรางสเปรดชีตของ Excel 

บนแท็บเล็ต เขียนเอกสาร Word ในเบราวเซอรหรือการแกไขงานนําเสนอของ PowerPoint บน

โทรศัพทมือถือ โดยขณะน้ีไดเปด Office Mobile สําหรับไอโฟนและโทรศัพทแอนดรอยนดมาให

ใชไดฟร ีแบบเดียวกันกับ Windows Phone   

Office for iPad 
          ผูที่ใช iPad จะสามารถดาวนโหลด Word, Excel และ PowerPoint สําหรับ iPad 

จาก App Store ไดแลว โดยแอปเหลาน้ีจะมีความสามารถที่แข็งแกรงและรูปลักษณที่ดูคุนเคย

ของ Office ในขณะที่นําเสนอประสบการณในการใชงานในรูปแบบของการสัมผัสที่ยอดเยี่ยม ซ่ึง

ถูกสรางขึ้นมาสําหรับ iPad โดยฉเพาะ ดวยการใชแอปเวอรชั่นใชงานฟรี สามารถอานเอกสาร 

กาวทัน Technology  



Word  ดูขอมูลของ Excel และนําเสนอกับ PowerPoint ได  เอกสารของคุณจะดูสวยงาม

เหมือนกับที่จัดทําขึ้นบนเครื่องพีซี และ Mac® และดีกวาที่เคยเห็นใน iPad   ดวยการสมัคร

สมาชิก Office 365 ก็สามารถแกไขและสรางเอกสารใหมๆ ดวย iPad ได เมื่อแกไขเอกสาร 

จะสามารถมั่นใจไดวาเน้ือหาและการจัดรูปแบบจะถูกเก็บรักษาไวใน Office บนพีซี Mac แท็บ

เล็ตและโทรศัพทตลอดจน สามารถเขาถึงเอกสารที่ทันสมัยอยูเสมอใน OneDrive และ 

OneDrive for Business 

          การสมัครสมาชิก Office 365 ไมเพียงแตทําใหไดรับแอปของ Office for iPad ที่

ถูกติดตั้งบน iPad ไดถึง 5 เครื่องแตยังคงใช Office บนเครื่องพีซีและ Mac ไดอีก 5 เครื่อง

ดวยการสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียว ก็สามารถครอบคลุมอุปกรณทั้งหมด เพื่อใหสามารถ

ทํางานในแบบทีต่องการได 

Office Mobile สําหรับไอโฟนและโทรศัพทแอนดรอยดฟรี 
          เชนเดียวกับ Office Mobile for Windows Phone ที่ไมโครซอฟท กําลังทํา Office 

Mobile สําหรับไอโฟนและโทรศัพทแอนดรอยดฟรี สําหรับทุกคนดวยการใช Office Mobile 

คุณสามารถดูและแกไขเน้ือหาของ Office ในระหวางเดินทางไดโดย Office Mobile มีใหใชงาน

ไดแลวใน App Store และ Google Play  

เอกสารของ Office จะดูสวยงามขึ้นกวาที่เคยเห็นบน iPad ไมเพียงแตจะมีลักษณะ

เชนเดียวกับที่สรางขึ้นบนพีซี หรือ Mac  เชนใน Word รูปภาพตาราง SmartArt เชิงอรรถ

ทั้งหมดน้ีจะมีรูปแบบที่สมบูรณแบบสูตรแผนภูมิเสนแบงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและตัวกรอง

ใน Excel จะชวยใหตัดสินใจไดดีขึ้น งานนําเสนอของ PowerPoint จะดูสะดุดตานาสนใจดวย

การเปลี่ยนภาพภาพเคลื่อนไหวการแสดงหนาตางขอความบันทึกยอและอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ในขณะนําเสนองาน ยังสามารถใชในตัวชี้เลเซอรปากกาและตัวเนนขอความที่มีอยูแลวภายในเพื่อ

ใชชี้จุดตางๆระหวางการนําเสนองานได 

          ประสบการณที่คุนเคยของ Office ไดรับการออกแบบมาสําหรับ iPad ส่ิงที่ทําให

แอปเหลาน้ีมีเอกลักษณ คือ ไมเพียงแตการสรางสมดุลระหวาง Office ที่สมบูรณแบบและการ

ถูกออกแบบมาสําหรับ iPad ถาเราใช Office บนพีซี หรือ Mac แอปตางๆ สําหรับ iPad ก็

ยังคงใหความรูสึกที่คุนเคยมาก ดังน้ัน จึงรูสึกสะดวกสบายและมีความมั่นใจในการใช App

เหลาน้ีไดทันที การจัดวางในรูปแบบของ Ribbon และการใชงานในแบบที่คุนเคยพรอมดวย



คําส่ังที่พบบอยที่สุดในหนา Home และคําส่ัง Chart ก็จะแสดงแผนภูมิที่คุณเลือกขึ้นมาใหโดย

อัตโนมัติ 

          ในขณะเดียวกัน App เหลาน้ีก็ถูกสรางขึ้นมาสําหรับ iPad โดยเฉพาะพื้นที่สัมผัส

ขนาดใหญบน Ribbon และในเมนูที่ซอนทับกันทําใหสรางแกไขและจัดรูปแบบเอกสารไดงาย   

ใชเพียงการสัมผัสเทาน้ัน การปรับขนาดและหมุนวัตถุ เชน รูปภาพที่มีดามจับที่เหมาะกับการ

สัมผัสไดงาย เมื่อกดและยายวัตถุ ขอความก็จะไหลไปลอมวัตถุไดอยางราบรื่นโดยไมตองใช

แปนพิมพและเมาส หรือ จะใชคุณสมบัติของ iPad เชน คําส่ังเสียง เพื่อรางเอกสารของ Word 

หรือ AirPlay® เพื่อฉายงานนําเสนอบนจอทีวีแบบไรสายก็ไดเชนกัน 

          แกไข สราง และทํางานรวมกัน ไดอยางมั่นใจเมื่อคุณแกไขเอกสารโดยใช App 

Office for iPad คุณสามารถมั่นใจไดวาคุณจะไมทําใหเน้ือหาหรือการจัดรูปแบบใดๆสูญหาย

เอกสารจะดูเหมือนที่ตั้งใจสรางขึ้นทั้งใน Office บนพีซี Mac แท็บเล็ตและโทรศัพทโดยไมตอง

คํานึงถึงอุปกรณที่คุณใชในการแกไข  นอกจากน้ี App น้ี ยังมีชุดคุณสมบัติที่ครบครันในการ

สรางเอกสารที่ถูกออกแบบมาอยางสวยงาม 

          ยิ่งไปกวาน้ัน App น้ี ยังชวยใหการทํางานรวมกันงายดายขึ้น เพียงแคแบงปนเน้ือหา

ของเรากับผูใชอ่ืน ซ่ึงตองขอบคุณ OneDrive หลังจากน้ันทํางานไปพรอมๆ กัน ของคนหลายๆ 

คนบนเอกสารหรืองานนําเสนอเดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบเอกสารก็ทําไดเปนอยางดีบน iPad 

เอกสาร Word ก็สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงมีการใสความคิดเห็นและสามารถตอบรับหรือ

ปฏิเสธการแกไขทั้งหมดบน iPad ไดดวย 

          ออกแบบขึ้นมาสําหรับคลาวด และ Office 365 เน่ืองจากผูใชตองการที่จะสามารถ

ทําทุกอยางใหแลวเสร็จไดจากทุกที่แอปเหลาน้ีจึงถูกผนวกเขากับบริการคลาวดของไมโครซอฟท

ไดอยางไรรอยตอโดยAppน้ี จะยอมใหเราเขาถึงเอกสารที่ทันสมัยอยู เสมอใน OneDrive, 

OneDrive for Business และ SharePoint จึงสามารถทํางานตอจากจุดเดิมที่ทําคางไวไดงาย

เพราะ App น้ี ทราบวาเราทําเอกสารครั้งสุดทายถึงตําแหนงใด โดยไมสนใจวากําลังใชอุปกรณ

อะไรอยูแมในขณะน้ัน จะไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูก็ตาม เราก็ยังคงสามารถทํางานกับ

เอกสารทีเ่คยใชเมื่อเร็วๆ น้ีบน iPad ได 
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