
 



รายงานผลการโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง “การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์” 

เมื่อวันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
ณ สถานที่  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

     

๑. การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพิมพ์หนังสือราชการ 
    ภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์”         
      ๑.๑ ด าเนินการ   เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘     
      ๑.๒ สถานที่จัด CoP   ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต ๘  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      ๑.๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจ านวนเป้าหมาย รวมจ านวน  ๑๘ คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
            ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๕๖ ดังนี ้

คุณเอ้ือ : นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์       นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  
            ปศุสัตว์เขต ๘ 

คุณอ านวย : นายอ านวย  มะอนันต์     ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
คุณกิจ : นางนิรมล  แก้วสะแสน       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
คุณลิขิต : นายฉัตรฐาพงค์  คงทุง       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
คุณประสาน : นางวรรณา  ไทยทอง     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย  
  ๑. นายปองปรีดา  สุระพร  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ๒. นายสุรวัฒน์  คูหพันธ์   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ๓. นายเดชา  มากเกลี้ยง   เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 
  ๔. นางวรรณา  รุ่งรัตนชวาลา  พนักงานพิมพ์ระดับ ส.๓ 

๕. นางสาวณัฎฐกันย์  ศรีสังข์ทอง  นิติกร 
๖. นายวรวุฒ ิ ปัวจิตต์   นิติกร 
๗. นางจิตวัฒนา  พัฒนศิลป์  นักวิชาการสัตวบาล 
๘. นางสาวเพียงเพ็ญ  โกละกะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๙. นางสาวสิริกานต์  เยาว์นุ่น  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๐. นางสาวศรีไพรแพร จันทนุรัตน์ นักวิชาการสัตวบาล 
๑๑. นายดิลก  เปไทสง   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๑๒. นายสมภพ  ทองเต็ม   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๑๓. นางสาวสุดาวรรณ  คนชม  พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ 
๑๔. นางสาวศิลารัตน์  จันทรชนะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 
๒. การใช้จ่ายงบประมาณ  ไม่มี 
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๓. สรุปผลการจัดชุมชนนักปฏิบัติได้ ดังนี้ 

-พิธีเปิดการจัดชุมชนนักปฏิบัติ โดย นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษา
ราชการแทนปศุสัตว์เขต ๘ เป็นประธานเปิดการจัด CoP และ นายอ านวย  มะอนันต์  ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  
          สรุปเนื้อหาส าคัญในการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  

บันทึกการถ่ายทอดและเลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อที่ ๑  เรื่อง “การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์” 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน 

หนังสือราชการ  คือ  เอกสารที่เป็นหลักฐานใน
ราชการ ได้แก่ 
    ๑) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
    ๒) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงาน 
        อ่ืนใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึง 
        บุคคลภายนอก 
    ๓) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วน 
        ราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน 
        ราชการ 
    ๔) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็น 
        หลักฐานในราชการ 
    ๕) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตาม 
        กฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ 
    ๖) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจาก 
        ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสือราชการ หมายถึง เอกสาร
ที่เป็นหลักฐานในราชการ 

หนังสือราชการมี  ๖  ชนิด  ได้แก่ 
    ๑) หนังสือภายนอก  ใช้ ติดต่อ 
        ราชการที่ เป็นแบบพิธี ระหว่างส่วน 
        ราชการ หรือส่วนราชการมี ถึงหน่วย 
        งานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง 
        บุคคลภายนอก 
    ๒) หนังสือภายใน  ใช้ในการติดต่อราชการ 
        ภายในกระทรวงทบวงกรม  หรือจังหวัด 
        เดียวกัน 
    ๓) หนังสือประทับตรา  ใช้ ในการติดต่อ 
        ราชการเฉพาะกรณี ที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
    ๔) หนังสือสั่งการ ได้แก่  ค าสั่ง  ระเบียบ   
        และข้อบังคับ 
 

หนังสือราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ มี  ๖  ชนิด 



- ๓ - 

 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน 

    ๕) หนังสือประชาสัมพันธ์  ได้แก่  ประกาศ   
        แถลงการณ์   และข่าว 
    ๖) หนงัสือท่ีเจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็น 
        หลักฐานในราชการ ได้แก่  หนังสือ 
        รับรอง  รายงานการ  ประชุม  บันทึก   
        และหนังสืออ่ืน 

 

หนังสือราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มี  ๑๑  
แบบ  ได้แก่ 
   ๑) หนังสือภายนอก  
   ๒) หนังสือภายใน  
   ๓) หนังสือประทับตรา  
   ๔) ค าสั่ง  
   ๕) ข้อบังคับ  
   ๖) ระเบียบ  
   ๗) ประกาศ   
   ๘) แถลงการณ์   
   ๙) ข่าว  
   ๑๐) หนังสือรับรอง  
   ๑๑) รายงานการประชุม 

หนังสือราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ มี  ๑๑  แบบ   

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
   ๑.๑ การตัง้ระยะขอบหนา้กระดาษ 
         - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒  
           เซนติเมตร 

 
 - การตั้งขอบกระดาษขอบซ้าย 
 ๓ เซนติเมตร  ขอบขวา  ๒ 
เซนติเมตร  

    ๑.๒ การตัง้ระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะ 
          บรรทดัปกติ   คือ ๑ เท่า หรือ   
          Single  ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจ 
          ปรับระยะเป็น ๑.๐๕ พอยท์ หรือ ๑.๑  
          พอยท์  ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ 
          ค านึงถึงความสวยงามและรูปแบบ 
          หนังสือเป็นส าคัญ (ระยะ ๑.๐๕  
          พอยท์ หรือ ๑.๑ พอยท์  จะสวยงาม  
          อ่านง่ายและสบายตากว่าระยะ ๑ เท่า  
          หรือ Single) 

 - การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่า
ระยะบรรทัดปกติ ๑ เท่า หรือ 
Single 

   ๑.๓ การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์    
         อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร   

การกันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ 
อยู่ระหว่าง ๐ - ๑๖ เซนติเมตร 



- ๔ - 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. ขนาดตราครุฑ 
     ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใช้ส าหรับ  
           การจัดท ากระดาษตราครุฑ  ตราครุฑ  
           สูง ๑.๕ เซนติเมตร ใช้ส าหรับการ 
           จัดท ากระดาษบันทึกข้อความ 

  
- ครุฑสูง ๓ เซนติเตมร ใช้จัดท า 
  กระดาษตราครุฑ 
- ครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร ใช้ 
  จัดท ากระดาษบันทึกข้อความ  

    ๒.๒ การวางตราครุฑให้วางห่างจาก 
          ขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕  
          เซนติเมตร (เผื่อพ้ืนที่ส าหรับการ 
          ประทับตรารับหนังสือ และการ        
          ลงทะเบียนรับทางระบบสารบรรณ  
          อิเล็กทรอนิกส์ ) 

 - การวางตราครุฑให้วางห่างจาก 
   ขอบกระดาษบน ๑.๕  
   เซนติเมตร 

๓. การพิมพ์ 
    ๓.๑ ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์  (ฟอนต์ )  
          ไทยสารบรรณ (ThSarabun PSK)  
          ขนาด ๑๖ พอยท์ 

 
 - ใช้ตัวพิมพ์ ThSarabun PSK  
   ขนาด ๑๖ พอยท์ 

    ๓.๒ การพิมพ์หนังสือท่ีมีข้อความมากกว่า  
          ๑ หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษท่ีมี 
          คุณภาพเช่นเดียวกันหรือใกล้  
          เคียงกับแผ่นแรก ต้องพิมพ์เลขหน้า  
          โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้ากระดาษไว้ 
          ระหว่างเครื่องหมายยัติภังค์ (-) 

 - การพิมพ์หนังสือที่มีข้อความ
มากกว่า ๑ หน้า หน้าต่อไปต้อง
พิมพ์เลขหน้าไว้ระหว่าง
เครื่องหมายยัติภังค ์(-) 

    ๓.๓ การพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ ของหนังสือแต่ 
          ละชนิด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
          ระเบยีบ 

การพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ ของหนังสือ
แต่ละชนิดให้เป็นตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบฯ 

    ๓.๔ ก่อนเริ่มพิมพ์ข้อความให้ click File >  
          ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)  
          ก่อนเสมอ เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่  
          จะใช้พิมพ์ ตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ  
          และการวางแนวกระดาษ 

 - ก่อนพิมพ์ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ก่อนเสมอ 

    ๓.๕ จ านวนบรรทัดการพิมพ์หนังสือ 
          ราชการในแต่ละหน้าให้เป็นไปตาม 
          ความเหมาะสมกับจ านวนข้อความ  
          และความสวยงาม 

 - จ านวนบรรทัดการพิมพ์ในแต่ละ
หน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม
กับจ านวนข้อความท่ีจะต้องพิมพ์
และความสวยงาม 
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บันทึกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อที่ ๒ เรื่อง “การพิมพ์หนังสือภายนอก” 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. หนังสือภายนอก ใช้ติดต่อราชการระหว่าง
กระทรวงหนึ่ง หรือกรมหนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่ง 
หรือส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่ง กับกระทรวง
อ่ืน หรือกรมอ่ืน หรือจังหวัดอ่ืน หรือหน่วยงาน
อ่ืน หรือกับบุคคลภายนอก ใช้กระดาษตรา
ครุฑ 

หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อ
ราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษ
ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วน
ราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดที่มิใช่
ส่วนราชการหรือมีถึงบุคคล 
ภายนอก 

๒. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
    ๒.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 
          - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒  
            เซนติเมตร 

การตั้งค่าระยะขอบกระดาษ  
ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา 
๒ เซนติเมตร  

    ๒.๒ การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะ 
          บรรทัดปกติ  คือ ๑ เท่า หรอื Single 

การตั้งระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ 
เท่า หรือ Single 

    ๒.๓ การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์    
          อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

พ้ืนที่ส าหรับการพิมพ์มีความกว้าง 
๑๖ เซนติเมตร 

๒. ขนาดตราครุฑ 
    ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร (วัดจากหาง 
          ครุฑถึงปีกครุฑ) 

หนังสือภายนอกใช้ตราครุฑสูง ๓ 
เซนติเมตร 

    ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจาก 
          ขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕  
          เซนติเมตร (วัดจากปีกบนครุฑถึงขอบ 
          กระดาษด้านบน) 

การวางตราครุฑให้วางห่างจาก
ขอบกระดาษบน ๑.๕ เซนติเมตร 

๓. การพิมพ์ 
     ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ  
           (ฟอนต์ TH Sarabun PSK)   
           ขนาด ๑๖ พอยท์ 

 
การพิมพ์ใช้ ฟอนด์ TH Sarabun 
PSK  ขนาด ๑๖ พอยท์ 

     ๓.๒ การพิมพ์  “ที่ ” และ “ส่วนราชการ 
           เจ้าของหนังสือ” ให้พิมพ์ตรงกับแนว 
           เทา้ของตราครุฑ 

การพิมพ์ “ที”่ และ “ส่วนราชการ
เจ้าของหนังสือ” พิมพ์ตรงกับแนว
เท้าครุฑ 

    ๓.๓ การพิมพ์ชื่อเดือน ให้ตัวอักษรตัวแรก 
           อยู่ตรงกับแนวเท้าขวาของตราครุฑ 

การพิมพ์ชื่อเดือน พิมพ์อักษรตัว
แรกของเดือนให้ตรงกับแนวเท้า
ขวาของครุฑ 

 

 



- ๖ - 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

     ๓.๔ การพิมพ์ เรื่อง ค าขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ 
           ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่าง 
           กันเทา่กับระยะบรรทัดปกติ  และ 
           เพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์   
           (๑ Enter + Before ๖ pt) 

การพิมพ์ เรื่อง ค าข้ึนต้น อ้างถึง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้เว้นระยะบรรทัด
เท่ากับ ๑ Enter + Before ๖ pt  

     ๓.๕ การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ  ภาค 
           ความประสงค์  และภาคสรุป ให้มี 
           ระยะยอ่หน้า ตามค่าไม้บรรทัดระยะ 
           การพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕  เซนติเมตร  
           และให้มีระยะบรรทัดระหว่าง 
          ข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะ 
          บรรทัดปกติ และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก  
          ๖ พอยท์ (๑ Enter + Before ๖ pt) 

การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาค
ความประสงค์ และภาคสรุป 
เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร และการ
เว้นระยะบรรทัดระหว่างข้อความ
แต่ละภาคห่างกัน ๑ Enter + 
Before ๖ pt 

     ๓.๖ การพิมพ์ค าลงท้าย ให้พิมพ์ตัวอักษร 
           ตัวแรกอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางของ 
           ตราครุฑ และห่างจากบรรทัดสุดท้าย 
           ของภาคสรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติ   
           และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก ๑๒ พอยท์  
           (๑ Enter + Before ๑๒ pt) 

การพิมพ์ค าลงท้ายห่างจากบรรทัด
สุดท้ายของภารสรุปเท่ากับ  
๑ Enter + Before ๑๒ pt 

     ๓.๗ การพิมพ์ ยศของผู้ ลงชื่อ ให้อยู่หน้า 
           แนวกึ่งกลางของตราครุฑ และให้เว้น 
           บรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทดัปกติ หรือ  
          ๔ Enter  

การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
หนังสือให้เว้น ๔ Enter 

     ๓.๘ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ  
           (ชื่อ  สกุล) และต าแหน่ง  ให้ถือค าลง 
           ท้ายเปน็หลัก โดยให้อยู่ก่ึงกลางซึ่งกัน 
           และกันในกรณีที่ต้องพิมพ์ต าแหน่ง ๒  
           บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ ใช้ ระยะ  
           ๑ Enter 

การพิมพ์ชื่อ – สกุล และต าแหน่ง 
ของเจ้าของหนังสือให้พิมพ์อยู่
กึ่งกลางซึ่งกันและกัน กรณีต้อง
พิมพ์ต าแหน่ง ๒ บรรทัดให้ให้ใช้
ค่าระยะบรรทัดปกติ  คือ ๑ เท่า 
หรือ Single 

     ๓.๙ การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  
           ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์จากต าแหน่ง 
           ของเจ้าของหนังสือ ๓ บรรทัด หรือ  
           ๔  Enter 

การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องให้เว้นบรรทัดการพิมพ์จาก
ต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ ๔ 
Enter 

 

 

 



 
 
 
 
ที%่กษ๐๖๑๖(๘)/            ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ 
              อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 

                ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

อ้างถึง%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี) 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ขอแสดงความนับถือ 
 

              4 Enter 
 

(ชื่อเต็ม%%สกุล) 
ต าแหน่ง 

 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โทร.  ๐ ๗๗๒๘ ๒๓๒๐ 
โทรสาร  ๐ ๗๗๒๗ ๒๑๑๗ 
e-mail :  rg08_urt@dld.go.th 
 
 
 
 

ครุฑห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 
ประมาณ 1.5 ซ.ม. 

สูง 3 ซ.ม. 

(ย่อหน้า 2.5 ซ.ม.) 

3 ซ.ม. 

2 ซ.ม. 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 12 pt) 

ช้ันความลับ (ถ้ามี) 

ช้ันความเร็ว (ถ้ามี) 

(1 Enter) 

- ๗ - 



บันทึกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อที่ ๓  เรื่อง “การพิมพ์หนังสือภายใน” 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
    ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 
          - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒  
            เซนติเมตร 

 
การตัง้ค่าขอบกระดาษ ขอบซ้าย 
๓ เซนติเมตร และขอบขวา ๒  
เซนติเมตร 

    ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะ 
          บรรทัดปกติ  คือ ๑ เท่า หรือ Single 

การตั้งค่าระยะบรรทัดปกติ ๑ เท่า 

    ๑.๓ การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์    
          อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์
อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

๒. ขนาดตราครุฑ 
    ๒.๑ ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 

 
ใช้ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร  

    ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจาก 
          ขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕  
          เซนติเมตร (ชิดขอบบน) 

การวางตราครุฑให้วางห่างจาก
ขอบกระดาษบน ๑.๕ เซนติเมตร 

๓. การพิมพ์ 
     ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ  
           (ฟอนต์ TH Sarabun PSK)   
           ขนาด ๑๖ พอยท์ 

 
การพิมพ์ใช้แบบตัวพิมพ์ ฟอนต์ 
TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ 
พอยท์ 

    ๓.๒ ส่วนหวัของแบบบันทึกข้อความ 
          ก าหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้ 
          - ค าว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วย 
            อักษรตัวหนา ขนาด ๒๙ พอยท์ และ 
            ปรับค่าระยะบรรทัดจาก ๑ เท่า เป็น 
            ค่าแน่นอน ๓๕ พอยท์  

บันทึกข้อความ พิมพ์ด้วยอักษร
ตัวหนา ขนาด ๒๙ พอยท์ ระยะค่า
บรรทดั ๑ เท่า 

    ๓.๓ ค าว่า “ส่วนราชการ  วันที่  เรื่อง” 
           พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐  
           พอยท ์

การพิมพ์ส่วนราชการ วันที่ เรือ่ง 
พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ 
พอยท์ 

    ๓.๔ ให้ใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เปน็  
          ช่องว่างหลังค า  ส่วนราชการ  ที่ วันที่ 
          และ  เรื่อง 

ใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็น
ช่องว่างหลังค า ส่วนราชการ  ที่  
วันที่  และ เรื่อง 

   ๓.๕ ชื่อเรื่องถ้ามีมากกว่า ๑ บรรทัด บรรทัด 
         ถัดไปไม่ต้องแสดงเส้นบรรทัด 

ชื่อเรื่องถ้ามีมากกว่า ๑ บรรทัด 
บรรทัดถัดไปไม่ต้องแสดงเส้น
บรรทัด 

    ๓.๖ การพิมพ์ค าข้ึนต้น ให้มีระยะบรรทัด 
          ห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ  
          และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์  
         (๑ Enter + Before ๖ pt) 

การพิมพ์ค าขึ้นต้น ให้มีระยะ
บรรทัดห่างจากเรื่อง ๑ Enter + 
Before ๖ pt 

- ๘ - 



 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

      ๓.๗ การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ  ภาค 
           ความประสงค์  และภาคสรุป ให้มี 
           ระยะย่อหน้า ตามค่าไม้บรรทัดระยะ 
           การพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕  เซนติเมตร  
           และให้มีระยะบรรทัดระหว่าง 
          ข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะ    
          บรรทัดปกติ และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก  
          ๖ พอยท์ (๑ Enter + Before ๖ pt) 

การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาค
ความประสงค์ และภาคสรุป 
เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร และการ
เว้นระยะบรรทัดระหว่างข้อความ
แต่ละภาคห่างกัน ๑ Enter + 
Before ๖ pt 

     ๓.๘ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ  
           ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทดั 
           ปกติ หรือ ๔ Enter จากภาคสรุป  

การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
หนังสือให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๔ 
Enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๙ - 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ%%ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๒๓๒๐                                          

ที%่%กษ%๐๑๑๖(๘)/   วันที ่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙       
เรื่อง%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
             กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคเหตุ จะเริ่มต้นด้วยค าใดค าหนึ่งใน ๔ ค า (ด้วย  เนื่องจาก  ตาม  และตามที่) “เหตุที่มี
หนังสือไป” จะบอกว่ามีเหตุอย่างไร จึงต้องมีหนังสือไปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค์ “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” จะบอกความมุ่งหมายที่มีหนังสือไปว่า
ประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือท าอะไร หรือท าอย่างไรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
 
 

(พิมพ์ชื่อเต็ม%%พิมพ์นามสกุล) 
ต าแหน่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ซม. 
2 ซม. 

2.5 ซม. 

 4 Enter 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

 (1 Enter + Before 6 pt) 

 (1 Enter + Before 6 pt) 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

29 pt 

20 pt 
20 pt 

16 pt 

 (1เท่า หรือ Single) 

ช้ันความลับ (ถ้ามี) 

ขั้นความเร็ว (ถ้ามี) 

(1 เท่า หรือ SIingle) 

(1 เท่า หรือ SIingle) 

- ๑๐ - 



บันทึกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อที่ ๔  เรื่อง “การพิมพ์ค าสั่ง” 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
    ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 
          - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒  
            เซนติเมตร 

 
การตั้งระยะขอบซ้าย ๓ 
เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร 

    ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะ 
          บรรทัดปกติ  คือ ๑ เท่า หรือ Single 

การตั้งระยะบรรทัด ๑ เท่า 

    ๑.๓ การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์    
          อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ 
อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

๒. ขนาดตราครุฑ 
    ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

 
ใช้ครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

    ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจาก 
          ขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕  
          เซนติเมตร (ชิดขอบบน) 

วางตราครุฑห่างจากขอบกระดาษ
บน ๑.๕ เซนติเมตร 

๓. การพิมพ์ 
     ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ  
           (ฟอนต์ TH Sarabun PSK)   
           ขนาด ๑๖ พอยท์ 

 
พิมพ์ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK 
ขนาด ๑๖ พอยท์ 

     ๓.๒ การย่อหน้าข้อความให้มีระยะย่อหน้า 
           ตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ 
           เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร 

การย่อหน้าข้อความให้ย่อหน้า
เท่ากับ ๒.๕  เซนติเมตร 

     ๓.๓ การพิมพ์ข้อความ “สั่ง ณ วันที่ เดือน  
           พ.ศ.....” ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้ 
           บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๕  
           เซนติเมตร (เพ่ิมระยะจากย่อ 
           หน้าข้อความ ๑ เท่า) 

ก่อนพิมพ์ข้อความ “สั่ง ณ วันที่ 
เดือน พ.ศ.....” ให้ย่อหน้าเท่ากับ 
๕ เซนติเมตร 

     ๓.๔ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้เพิ่มอักษร 
           ตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางของตรา 
           ครุฑ โดยให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒  
           บรรทัดปกติ และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก  
           ๖ พอยท ์(๒ Enter + Before ๖ pt)  
           จากสั่ง ณ วันที ่

การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อให้เพ่ิม
อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลาง
ของตราครุฑ โดยให้เว้นบรรทัด
การพิมพ์ ๒ Enter + Before ๖ 
pt จากสั่ง ณ วันที่ 

     ๓.๕ การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ – สกุล) และ 
           ต าแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน  
           ในกรณีที่ต้องพิมพ์ต าแหน่ง ๒  
           บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ ๑  
           Enter 

การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ – สกุล) และ 
ต าแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและ
กัน 

- ๑๑ - 



 
    
 
 
 

ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ 
ที%่............... / (เลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง) 

เรื่อง%%............................................................... 
------------------ 

 ย่อหน้า 2.5 ซม. 
  (ข้อความ)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  
  ทั้งนี้  ตั้งแต่.......................................................................... 
              

สั่ง ณ วันที่ ....................... พ.ศ. ..................................... 
 
 

          ยศ  ลายมือชื่อ  
              (ชื่อ%%สกุล) 
               (ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ย่อหน้า 5 ซม. 

กั้นหน้า 3 ซม. 

2 ซม. 

1.5 ซม. 

2 Enter + Before 6 pt 

ครุฑสูง 3 ซม. 

- ๑๒ - 



บันทึกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อที่ ๕  เรื่อง “การพิมพ์ประกาศ” 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
    ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 
          - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒  
            เซนติเมตร 

 
การตั้งระยะขอบซ้าย ๓ 
เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร 

    ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะ 
          บรรทัดปกติ  คือ ๑ เท่า หรือ Single 

การตั้งระยะบรรทัด ๑ เท่า 

    ๑.๓ การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์    
          อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ 
อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

๒. ขนาดตราครุฑ 
    ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

 
ใช้ครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

    ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจาก 
          ขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕  
          เซนติเมตร (ชิดขอบบน) 

วางตราครุฑห่างจากขอบกระดาษ
บน ๑.๕ เซนติเมตร 

๓. การพิมพ์ 
     ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ  
           (ฟอนต์ TH Sarabun PSK)   
           ขนาด ๑๖ พอยท์ 

 
พิมพ์ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK 
ขนาด ๑๖ พอยท์ 

     ๓.๒ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อ 
           หน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ 
           เท่ากับ ๒.๕ 

การย่อหน้าข้อความให้ย่อหน้า
เท่ากับ ๒.๕  เซนติเมตร 

     ๓.๓ การพิมพ์ข้อความ “ประกาศ ณ วันที่  
           เดือน พ.ศ.....” ให้มีระยะย่อหน้าตาม 
           ค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๕  
           เซนติเมตร (เพ่ิมระยะจากย่อ 
           หน้าข้อความ ๑ เท่า) 

ก่อนพิมพ์ข้อความ “ประกาศ ณ 
วันที่ เดือน พ.ศ.....” ให้ย่อหน้า
เท่ากับ ๕ เซนติเมตร 

     ๓.๔ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษร 
           ตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางของตรา 
           ครุฑ โดยให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒  
           บรรทัดปกติ  และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก  
           ๖ พอยท ์(๒ Enter + Before ๖ pt) 

การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อให้เพ่ิม
อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลาง
ของตราครุฑ โดยให้เว้นบรรทัด
การพิมพ์ ๒ Enter + Before ๖ 
pt จากสั่ง ณ วันที่ 

     ๓.๕ การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ – สกุล) และ 
           ต าแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน  
           ในกรณีที่ต้องพิมพ์ต าแหน่ง ๒  
           บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ ๑  
           Enter 

การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ – สกุล) และ 
ต าแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและ
กัน 

 

- ๑๓ - 



 
 
 
 

 
ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) 

เรื่อง  ................................................................................. 
------------------ 

 
  (ข้อความ) .................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่ .............................. พ.ศ. ................................. 
 
 

           (ลงชื่อ)................................................  
          (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                     (ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.5 ซม. 2 ซม. 

5 ซม 

3 ซม. 

1.5 ซม. 

2 Enter + Before 6 pt 

3 ซม. 

- ๑๔ - 



บันทึกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อที่ ๖  เรื่อง “การพิมพ์หนังสือรับรอง” 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
    ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 
          - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒  
            เซนติเมตร 

 
การตั้งระยะขอบซ้าย ๓ 
เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร 

    ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะ 
          บรรทัดปกติ  คือ ๑ เท่า หรือ Single 

การตั้งระยะบรรทัด ๑ เท่า 

    ๑.๓ การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์    
          อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ 
อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

๒. ขนาดตราครุฑ 
    ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

 
ใช้ครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

    ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจาก 
          ขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕  
          เซนติเมตร (ชิดขอบบน) 

วางตราครุฑห่างจากขอบกระดาษ
บน ๑.๕ เซนติเมตร 

๓. การพิมพ์ 
     ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ  
           (ฟอนต์ TH Sarabun PSK)   
           ขนาด ๑๖ พอยท์ 

 
พิมพ์ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK 
ขนาด ๑๖ พอยท์ 

    ๓.๒ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้า 
          ตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์  
          เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร 

การย่อหน้าข้อความให้ย่อหน้า
เท่ากับ ๒.๕  เซนติเมตร 

     ๓.๓ การพิมพ์ข้อความ “ให้ไว้ ณ วันที่  
           เดือน พ.ศ....” ให้มีระยะย่อหน้าตาม 
           ค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๕  
           เซนติเมตร (เพ่ิมระยะจากย่อ 
           หน้าข้อความ ๑ เท่า) 

ก่อนพิมพ์ข้อความ “ให้ไว้ ณ วันที่ 
เดือน พ.ศ.....” ให้ย่อหน้าเท่ากับ 
๕ เซนติเมตร 

     ๓.๔ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษร 
           ตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางของตรา 
           ครุฑ โดยให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒  
           บรรทัดปกติ และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก  
           ๖ พอยท์ (๒ Enter + Before ๖ pt)  
           จากค าลงท้าย 

การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อให้เพ่ิม
อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลาง
ของตราครุฑ โดยให้เว้นบรรทัด
การพิมพ์ ๒ Enter + Before ๖ 
pt จากสั่ง ณ วันที่ 

     ๓.๕ การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ – สกุล) และ 
           ต าแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน  
           ในกรณีที่ต้องพิมพ์ต าแหน่ง ๒  
           บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ ๑  
           Enter  

การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ – สกุล) และ 
ต าแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและ
กัน 

- ๑๕ - 



 
 
 
    
เลขที่ ...................                  (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
 
 
  (ข้อความ)  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่จะให้
การรับรอง พร้อมทั้งลงต าแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความท่ีรับรอง) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................................................................ .. 
      
      ให้ไว้ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. ....................... 
 

          (ลงชื่อ).........................................    
               (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                 ต าแหน่ง 
 
(ส่วนนี้ใช้ส าหรับเรื่องส าคัญ)       
 
 
 
 
 
  (ประทับตราชื่อส่วนราชการ) 
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง) 
      (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปถ่าย 

(ถ้ามี) 

2.5 ซม. 

5 ซม. 

3 ซม. 
2 ซม. 

1.5 ซม. 

3 ซม. 

2 Enter + Before 6 pt 

- ๑๖ - 



 

บันทึกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อที่ ๗  เรื่อง “การพิมพ์หนังสือประทับตรา” 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
    ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 
          - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒  
            เซนติเมตร 

 
การตั้งระยะขอบซ้าย ๓ 
เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร 

    ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะ 
          บรรทัดปกติ  คือ ๑ เท่า หรือ Single 

การตั้งระยะบรรทัด ๑ เท่า 

    ๑.๓ การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์    
          อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ 
อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

๒. ขนาดตราครุฑ 
    ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

 
ใช้ครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

    ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจาก 
          ขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕  
          เซนติเมตร (ชิดขอบบน) 

วางตราครุฑห่างจากขอบกระดาษ
บน ๑.๕ เซนติเมตร 

๓. การพิมพ์ 
     ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ  
           (ฟอนต์ TH Sarabun PSK)   
           ขนาด ๑๖ พอยท์ 

 
พิมพ์ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK 
ขนาด ๑๖ พอยท์ 

     ๓.๒ การย่อหน้าข้อความ หรือข้อความ 
           ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาค 
           สรุป ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้ 
           บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ 

การย่อหน้าข้อความให้ย่อหน้า
เท่ากับ ๒.๕  เซนติเมตร 

     ๓.๓ การพิมพ์ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือ 
           ออก และเดือน ปี ให้อยู่ภายใน 
           วงกลมตราชื่อส่วนราชการ 

การพิมพ์ชื่อส่วนราชการที่ส่ง
หนังสือออก และเดือน ปี ให้อยู่
ภายในวงกลมของตราชื่อส่วน
ราชการ 

     ๓.๔ ประทับตราชื่อส่วนราชการให้เส้น 
           รอบวงวงนอกอยู่ในแนวกึ่งกลางตรา 
           ครุฑ 

การประทับตราชื่อส่วนราขการให้
เส้นรอบวงวงนอกอยู่ในแนว
กึ่งกลางตราครุฑ 

 

 

 

 

 

- ๑๗ - 



 

- ๑๘ - 



 

บันทึกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อที่ ๘  เรื่อง “การพิมพ์รายงานการประชุม” 

ผู้ถ่ายทอด/และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางนิรมล  แก้วสะ
แสน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
    ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 
          - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒  
            เซนติเมตร 

 
การตั้งระยะขอบซ้าย ๓ 
เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร 

    ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะ 
          บรรทัดปกติ  คือ ๑ เท่า หรือ Single 

การตั้งระยะบรรทัด ๑ เท่า 

    ๑.๓ การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์    
          อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ 
อยู่ ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

๒. การพิมพ์ 
     ๒.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ  
           (ฟอนต์ TH Sarabun PSK)   
           ขนาด ๑๖ พอยท์ 

 
พิมพ์ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK 
ขนาด ๑๖ พอยท์ 

     ๒.๒ การย่อหน้า ให้มีระยะย่อหน้าตามค่า
ไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ 
เซนติเมตร 

การย่อหน้าข้อความให้ย่อหน้า
เท่ากับ ๒.๕  เซนติเมตร 

     ๒.๓ การพิมพ์ยศของผู้จดรายงานการ
ประชุม ให้อยู่หลังแนวกึ่งกลางของกระดาษ 
กับให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ (๒ 
Enter) จากข้อความสุดท้าย 

การพิมพ์ยศของผู้จดรายงานการ
ประชุม ให้อยู่หลังแนวกึ่งกลางของ
กระดาษ และให้เว้นบรรทัดการ
พิมพ์จากข้อความสุดท้าย ๒ 
บรรทัดปกติ 

     ๒.๔ การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ – สกุล) และผู้
จดรายงานการประชุม ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและ
กัน  

การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ – สกุล) และ
ผู้จดรายงานการประชุม ให้อยู่
กึ่งกลางซึ่งกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๙ - 



 

ประชุม................................. 
ครั้งที่%................./..................... 

เมื่อ%%........................................................... 
ณ%%ห้องประชุม ............................................... 

 
     

 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ………………………………………………………..     (ต าแหน่ง) ประธานที่ประชุม 
๒. ………………………………………………………..            (ต าแหน่ง) 
๓. ………………………………………………………..            (ต าแหน่ง) 
๔. ………………………………………………………..            (ต าแหน่ง) 
๕. ………………………………………………………..            (ต าแหน่ง) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ………………………………………………………..              (ต าแหน่ง) 
                    ๒. ................................................................               (ต าแหน่ง) 
  ๓. ................................................................               (ต าแหน่ง)  
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
  ๑.  ………………………………………………………..              (ต าแหน่ง) 
                    ๒. ................................................................               (ต าแหน่ง) 
  ๓. ................................................................               (ต าแหน่ง) 
เริ่มประชุมเวลา%%.........................  น. 
    เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดและด าเนินการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี%๑%%เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                    ๑.๑           
             
  ๑.๒          
             
                           ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม                
    ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม.................... ครั้งที่ ............../.............. 
เมื่อวันที่ .......................................... แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม (โดยไม่มีการแก้ไข )      
(โดยแก้ไข.......................................................................................................... ..........  ) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓... 

3 ซม. 

2 ซม. 

- ๒๐ - 



 
 

- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
 ข้อความ          

             
 ข้อยุติ%%(ถ้ามี)         

             
 ข้อสรุป%%(ถ้ามี)         

             
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
            
             
 
เลิกประชุมเวลา     น. 
 
 
                                                                     ยศ  ลายมือชื่อ 
                                                                         (ชื่อ%%สกุล) 
                                                                    ผูจ้ดรายงานการประชุม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒๑ - 



 

รายละเอียดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม 

๑. หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และให้มีส าเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน
สารบรรณกลาง ๑ ฉบับ ส าเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ 
และผู้ตรวจลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 
 

๒. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสพยัญชนะ  ว         
(พิมพ์ “ว” ไม่ต้องใส่มหัพภาค (.) ) หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งก าหนดเป็นเลขท่ีหนังสือเวียน
โดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือท่ัวไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 

 

๓. การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้ากระดาษไว้ระหว่าง
เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ที่ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบนมาประมาณ ๓ 
เซนติเมตร 
 

๔. การพิมพ์หนังสือที่มีความส าคัญ และมีจ านวนหลายหน้า ให้พิมพ์ค าต่อเนื่องของข้อความที่จะยกไป
พิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น ๆ แล้วตามด้วยมหัพภาค (period) ๓ ต าแหน่ง โดย
ปกติให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดสุดท้าย ๒ บรรทัด และควรจะต้องมีข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์
ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย ๒ บรรทัด ก่อนพิมพ์ค าลงท้าย 

 
๕. การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า “ด้วย”  หรือ “เนื่องจาก” ใช้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้

กันมาก่อนระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น  ข้อสังเกต  หนังสือที่เริ่มต้นโดยใช้ค า
ว่า “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก” อาจมีเหตุที่มีหนังสือไปประกอบด้วยข้อความตอนเดียว หรือ ๒ ตอน 
หรือ ๓ ตอนก็ได้ แต่จะมีข้อความก่ีตอนก็ตามจะไม่มีค าว่า  “นั้น”  อยู่ท้ายตอนใดเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒๒ - 


