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แนะน ำส่วนประกอบของคู่มือ



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

ส่วนน ำ

ปกนอก
ปกใน
ค ำน ำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ

ส่วนเนื้อหำ

บทที่ 1 บทน ำ
1.1 ควำมส ำคัญ/ควำมจ ำเป็น(ภูมิหลัง)
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.3 ประโยชน์ของกำรศึกษำ
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.5 ค ำนิยำม/ค ำจ ำกัดควำม



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ
บทที่ 2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร

2.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร

2.2.1 โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart)
2.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration Chart)
2.2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติกำร (Active Chart)

บทที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข
3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน
3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควำรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน
3.4 แนวคิด/งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง

ส่วนเนื้อหำ



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ
บทที่ 4 เป้ำหมำยและเทคนิคในกำรปฏิบัติงำนแบบมุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

4.1เป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน (ตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำน)
4.2 เทคนิคในกำรวำงแผน/แผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน
4.3 เทคนิคในกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
4.4 เทคนิคกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
4.5 เทคนิคกำรท ำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ
4.6 จรรยำบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน

บทที่ 5 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข กำรพัฒนำและข้อเสนอแนะ
5.1ปัญหำสุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
5.2 แนวทำงแก้ไขและพัฒนำ
5.3 ข้อเสนอแนะ

ส่วนเนื้อหำ



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ
บรรณำนุกรม

ส่วนอ้ำงอิง



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

ส่วนน ำ

ประกอบด้วย
3 ส่วน คือ

1.ส่วนน ำ
2.ส่วนเนื้อหำ
3.ส่วนอ้ำงอิง



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

1.ส่วนน ำ

ปกนอก
ปกใน
ค ำน ำ

สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ

ปกนอก ปกใน



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

1.ส่วนน ำ

ปกนอก
ปกใน
ค ำน ำ

สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ

ค ำน ำ สำรบัญ



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

1.ส่วนน ำ

ปกนอก
ปกใน
ค ำน ำ

สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ

สำรบัญตำรำง สำรบัญภำพ



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

ส่วนเนื้อหำ

ประกอบด้วย
3 ส่วน คือ

1.ส่วนน ำ
2.ส่วนเนื้อหำ
3.ส่วนอ้ำงอิง



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

2.ส่วนเนื้อหำ

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

บทที่ 1 บทที่ 2



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

2.ส่วนเนื้อหำ

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

บทที่ 3 บทที่ 4



บทที่ 5
แนะน ำ

ส่วนประกอบ
ของคู่มือ

2.ส่วนเนื้อหำ

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5



แนะน ำ
ส่วนประกอบ

ของคู่มือ

ส่วนอ้ำงอิง

ประกอบด้วย
3 ส่วน คือ

1.ส่วนน ำ
2.ส่วนเนื้อหำ
3.ส่วนอ้ำงอิง



ขนำดอักษรของเน้ือหำแต่ละส่วน



ขนำดอักษร
ของเนื้อหำแต่

ละส่วน

}

1.5 นิ้ว

}1 นิ้ว}1.5 นิ้ว

20 point ตัวหนำ

20 point ตัวหนำ

18 point ตัวหนำ

18 point ตัวหนำ

18 point ตัวหนำ

18 point ตัวหนำ

Font ที่ใช้เป็น TH SarabunPSK
}

1 นิ้ว



ขนำดอักษร
ของเนื้อหำแต่

ละส่วน

}

1.5 นิ้ว

}1 นิ้ว}1.5 นิ้ว

20 point ตัวหนำ

20 point ตัวหนำ

18 point ตัวหนำ

18 point ตัวหนำ

18 point ตัวหนำ

18 point ตัวหนำ

Font ที่ใช้เป็น TH SarabunPSK
}

ตรำมหำวิทยำลัย
กว้ำง 19 มม. สูง 33 มม.

1 นิ้ว



ขนำดอักษร
ของเนื้อหำแต่

ละส่วน

}

1.5 นิ้ว

}1 นิ้ว}1.5 นิ้ว

20 point ตัวหนำ

16 point ตัวธรรมดำ

16 point ตัวธรรมดำ

Font ที่ใช้เป็น TH SarabunPSK
}

}

}1 นิ้ว

1 นิ้ว

เลขหน้ำ 16 point

ก

1 นิ้ว



ขนำดอักษร
ของเนื้อหำแต่

ละส่วน

}

1.5 นิ้ว

}1 นิ้ว}1.5 นิ้ว

20 point ตัวหนำ

16 point ตัวธรรมดำ

Font ที่ใช้เป็น TH SarabunPSK
}

16 point ตัวหนำ

16 point ตัวหนำ

16 point ตัวธรรมดำ

16 point ตัวธรรมทั้งหน้ำ1 นิ้ว



ขนำดอักษร
ของเนื้อหำแต่

ละส่วน

}

1.5 นิ้ว

}1 นิ้ว}1.5 นิ้ว

16 point ตัวหนำ

16 point ตัวธรรมดำ

Font ที่ใช้เป็น TH SarabunPSK
}

16 point ตัวหนำ

16 point ตัวธรรมดำ

16 point ตัวธรรมทั้งหน้ำ

20 point ตัวหนำ

1 นิ้ว



ขนำดอักษร
ของเนื้อหำแต่

ละส่วน

}

1.5 นิ้ว

}1 นิ้ว}1.5 นิ้ว

16 point ตัวหนำ

16 point ตัวธรรมดำ

Font ที่ใช้เป็น TH SarabunPSK
}

1 นิ้ว

16 point ตัวหนำ

16 point ตัวธรรมดำ

16 point ตัวธรรมทั้งหน้ำ

20 point ตัวหนำ



ขนำดอักษร
ของเนื้อหำแต่

ละส่วน

}

2 นิ้ว

}1 นิ้ว}1.5 นิ้ว
}

1 นิ้ว

}1.5 นิ้ว

}}1.5 นิ้ว 1 นิ้ว

}1 นิ้ว

20 point ตัวหนำ

16 point ตัวหนำ

16 point ธรรมดำ

1 Tab

}

}1 นิ้ว

1 นิ้ว

เลขหน้ำ 16 point

4



กำรแบ่งบท หัวข้อและกำรเรียงล ำดับ



กำรแบ่งบท 
หัวข้อและกำร

เรียงล ำดับ

กำรแบ่งบท 

กำรแบ่งบท หรือกำรจัดกำร layout ในส่วนของ Page Setup



กำรแบ่งบท 
หัวข้อและกำร

เรียงล ำดับ

หัวข้อและ
กำร

เรียงล ำดับ

รูปแบบกำรจัดกำรหัวข้อและกำรเรียงล ำดับ

1 บรรทัด (20 point)}

}
}

2 นิ้ว

1 บรรทัด (20 point)

20 point ตัวหนำ

20 point ตัวหนำ

Level 4 

Level 3 

Level 2 

Level 1 



ขอบกระดำษ ระยะห่ำง ย่อหน้ำ



ขอบกระดำษ 
ระยะห่ำง ย่อ

หน้ำ

}

2 นิ้ว

1 นิ้ว1.5 นิ้ว

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

20 point 
ตัวหนำ

16 point 
ตัวหนำ

16 point 
ธรรมดำ

1 นิ้ว

}
} } 1 นิ้ว1.5 นิ้ว} } }

}
Note!
1. กำรเว้นระยะใช้หน่วยเป็น นิ้ว ตลอดทั้งเล่ม
2. กำรเว้นระยะด้ำนบนของหน้ำบทที่ จะเว้น 2 นิ้ว ส่วนหน้ำอื่น ๆ เว้น 1.5 นิ้ว เหมือนกันทุกหน้ำ

กำรตั้งค่ำ
ขอบกระดำษ



ขอบกระดำษ 
ระยะห่ำง ย่อ

หน้ำ

กำรตั้งค่ำหน้ำ บทที่ เว้นระยะบน 2 นิ้ว 
จะเห็นได้ว่ำ ระยะขอบบน
เปลี่ยนเป็น 2 นิ้ว

กำรตั้งค่ำ
ขอบกระดำษ



ขอบกระดำษ 
ระยะห่ำง ย่อ

หน้ำ
1. ต ำแหน่งแรกของแผ่นที่ 2

ตรวจสอบกำรต้ังค่ำระยะขอบกระดำษของหน้ำบทที่ 1 และหน้ำ 2 ของบทที่ 1

2. ระยะขอบบน 1.5 นิ้ว

3. ต ำแหน่งแรกของแผ่นที่ 14. ระยะขอบบน 2 นิ้ว

กำรตั้งค่ำ
ขอบกระดำษ



ขอบกระดำษ 
ระยะห่ำง ย่อ

หน้ำ

กำรตั้งค่ำ
ระยะห่ำง
ย่อหน้ำ

20 point ตัวหนำ

16 point ตัวหนำ

16 point ธรรมดำ

Tab (0.5”)

Tab (0.75”)



ขอบกระดำษ 
ระยะห่ำง ย่อ

หน้ำ

กำรตั้งค่ำ
ระยะห่ำง
ย่อหน้ำ

กำรตั้งค่ำระยะห่ำง ย่อหน้ำ

ย่อหน้ำของหัวข้อข้ำง 0.5 นิ้ว ซึ่ง
จะไม่ตรงกับข้อควำมของหัวข้อข้ำง

ย่อหน้ำของหัวข้อย่อย 0.75 นิ้ว 
จะตรงกับข้อควำมของหัวข้อย่อย



กำรแทรกเลขหน้ำ (แนวตั้ง แนวนอน)



กำรแทรกเลข
หน้ำ (แนวตั้ง 
แนวนอน)



กำรแทรกเลข
หน้ำ (แนวตั้ง 
แนวนอน)



กำรพิมพ์ตำรำง และภำพประกอบ



กำรพิมพ์ตำรำง 
และ

ภำพประกอบ

กำรพิมพ์
ตำรำง



กำรพิมพ์ตำรำง 
และ

ภำพประกอบ

กำรพิมพ์
ตำรำง



กำรพิมพ์ตำรำง 
และ

ภำพประกอบ

กำรพิมพ์
ภำพประกอบ

1. เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำร
แทรกภำพ

2. เลือก Insert

3. เลือก Picture
4. เลือกภำพที่ต้องกำร

5. เลือก Insert



สารบญัอตัโนมตัิ



สารบญั
อตัโนมตัิ

สารบัญ
อัตโนมัติ



สารบญั
อตัโนมตัิ

สารบัญ
ตาราง



สารบญั
อตัโนมตัิ

สารบัญ
ภาพ


