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สารบญั 

 หน้า 

 

[คลิกทีนีสรา้งสารบญัอตัโนมตัิ การพิมพห์วัขอ้ในเล่มตอ้งใชรู้ปแบบอตัโนมติัดว้ย] 
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3. Check box Show page numbers 

4. Check box Right align page numbers 

5. Check box Use hyperlinks instead of page numbers 

6. Tab leader: เลือก (none) 

7. Formats: เลือก From template 

8. Show levels: ตงัค่า 2 

9. คลิกปุ่ ม Options > คลิกปุ่ ม Reset ตงัค่า Styles ดงันี 

 APPENDICES ตงัค่า TOC level เป็น 1 

 Appendix ตงัค่า TOC level เป็น 2 

 Heading 1 ตงัค่า TOC level เป็น 1 

 Heading 2 ตงัค่า TOC level เป็น 2 

 HEADINGS ตงัค่า TOC level เป็น 1 

10. OK 

ถา้หวัขอ้ไม่มีการเปลียนแปลงแลว้ ปรับรูปแบบการเวน้บรรทดั การยอ่ การเยือง ตามคู่มือ  

ถา้เลขหนา้ของหวัขอ้ทีเป็นสารบญัมีการเปลียนแปลง คลิกที Update Table > Update page numbers 

only] 

 



สารบญัตาราง 

ตารางที หน้า 

 

[คลิกทีนีสรา้งสารบญัตารางอตัโนมติั การพิมพชื์อตารางในเล่มตอ้งใชรู้ปแบบอตัโนมติั

ดว้ย] 

 

[วิธีการสร้างสารบญัตารางอตัโนมติั 

1. คลิกทีแท็บ References 

2. คลิกที Insert Table of Figures 

3. Check box  Show page numbers 

4. Check box  Right align page numbers 

5. Check box  Use hyperlinks instead of page numbers 

6. Tab leader: เลือก (none) 

7. Formats: เลือก From template 

8. Caption label: เลือก ตารางที 

9. Check box  Include label and number 

10. OK 

ถา้ชือตารางไม่มีการเปลียนแปลงแลว้ ลบคาํวา่ ตารางที หนา้ลาํดบัทีออก และปรับรูปแบบโดยไปที 

Styles เลือก TOC 2 ส่วนอืน ๆ ทีไม่ถูกตอ้งสามารถปรับรูปแบบไดด้ว้ยตนเองตามคู่มือ 

ถา้เลขหนา้ของตารางมีการเปลียนแปลง คลิกที Update Table > Update page numbers only] 

 

 



สารบัญภาพ 

ภาพที หน้า 
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[พมิพ์ข้อความทีนี] 

1.1 Heading 2 

 

1.1.1 Heading 3 

[การใช ้Styles พิมพบ์ทที และหวัขอ้ 

- คลิกทีแท็บ Home > ไปที Styles คลิกทีลูกศร เลือก Styles ทีตอ้งการใช ้

 
- Heading 1 ถึง  ใชส้รา้งสารบญัอตัโนมติั 

- การพิมพ ์บทที ใช ้Heading 1 เมือคลิกแลว้จะ

ปรากฏขอ้ความ บทที และลาํดบัทีของบทโดยไม่ตอ้งพิมพ ์

กด Shift คา้งไว ้กด Enter 2 ครังแลว้พิมพชื์อของบท 

- หวัขอ้ x.x ใช ้Heading 2  

- หวัขอ้ x.x.x ใช ้Heading 3  

- หวัขอ้ x.x.x.x ใช ้Heading 4 

- หวัขอ้ x) ใช ้Heading 5 

- หวัขอ้ (x) ใช ้Heading 6 

หวัขอ้ทีไม่มีลาํดบัที ,  … หรือ ก ข…ใช ้Styles HEADINGS ไดแ้ก่ หนา้บทคดัย่อ หนา้ 

ABSTRACT หนา้กิตติกรรมประกาศ หนา้สารบญั หนา้บรรณานุกรม หนา้ภาคผนวกทีมีภาคผนวก

เดียวและหน้าประวติัผูเ้ขียน] 

 

[การตรวจสอบรูปแบบการเวน้วรรค การยอ่หนา้  

คลิกทีแท็บ Home > คลิกทีเครืองหมาย  (show/hide) สลบัไปมาใหแ้สดงหรือซ่อนรูปแบบ] 
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2.1 Heading 2 

 

2.1.1 Heading 3 

 

[การพิมพชื์อตารางและภาพ เพือนาํไปสร้างสารบญัอตัโนมติั 

- วางเคอร์เซอร์ (Cursor) ดา้นบนตาราง หรือ ดา้นล่างของภาพ 

- คลิกทีแท็บ References > คลิกที Insert Caption 

- คลิกทีปุ่ม New Label  

- ในช่อง Label พิมพค์าํวา่ ตารางที หรือ ภาพที 

- คลิกเครืองหมาย  ออกจาก box   Exclude label from caption 

- คลิก OK 

- คลิกปุ่ ม Numbering 

- Check box  Include chapter number 

- Chapter starts with style เลือก Heading 1 

- Use separator เลือก . (period) 

- คลิก OK 

- คลิก OK 

- จะปรากฏขอ้ความ ตารางทีหรือภาพที และลาํดบัทีของตารางและภาพใหอ้ตัโนมติั  

- ไปที Styles คลิกที Caption Table หรือ Caption Figure 

- ปรับ Font เป็น Regular] 
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[พมิพ์ข้อความทีนี] 

4.1 Heading 2 

 

4.1.1 Heading 3 
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5.1 Heading 2 

 

5.1.1 Heading 3 

 

 



บรรณานุกรม 

[การพิมพบ์รรณานุกรม  

- ตงัค่ายอ่เยือง (Hanging) ไวที้ .  นิว 

- บรรทดัแรกพิมพชิ์ดซา้ย พิมพต่์อเนืองจนจบรายการ กด Enter เมือตอ้งการขึนรายการใหม่  

- ผูเ้ขียนชาวต่างประเทศพิมพน์ามสกุลขึนก่อน เช่น Churchill, W. 

- เรียงตามตวัอกัษร ก-ฮ, A-Z  

- เรียงเอกสารภาษาไทยมาก่อนภาษาองักฤษ] 
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[เอกสารทีไม่ใช่ตน้ฉบบั] 

[ชือ/นามสกุลผูเ้ขียนเอกสารตน้ฉบบั].  [ปีพิมพเ์อกสารตน้ฉบบั].  อา้งถึงใน [ชือ/นามสกุลผูเ้ขียน

เอกสารทีไม่ใช่ตน้ฉบบั].  [ปีพิมพเ์อกสารทีไมใ่ช่ตน้ฉบบั].  [ชือหนังสือ (ตวัหนา)].  

[สถานทีพิมพห์รือเมืองทีพิมพ]์: [สาํนกัพิมพห์รือหน่วยงานทีรับผดิชอบ].  หนา้ [เลข

หนา้-เลขหนา้]. 

[เวบ็ไซต]์ 

[ชือ/นามสกุล].  [ปีทีเผยแพร่].  [ชือเอกสารหรือบทความ (ตวัหนา)].  คน้วนัที [วนั/เดือน/ปีทีคน้

ขอ้มลู] จาก [URL หรือชือเวบ็ไซต]์ 
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ภาคผนวก ก 

 

[พมิพ์ข้อความทีนี] 

[การพิมพภ์าคผนวกทีมีลาํดบั ก, ข ... 

- ขึนภาคผนวกใหม่ตอ้งแบ่ง Section คลิกทีคลิกแทบ็ Page Layout > คลิกที Breaks > Next Page 

- ไปที Styles คลิกทีลูกศร เลือก Appendix จะปรากฏขอ้ความและลาํดบัทีของภาคผนวกโดยไม่ตอ้ง

พิมพ ์ 

- กด Shift คา้งไวก้ด Enter 2 ครัง  

- พิมพชื์อภาคผนวก] 
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