- ราง คูมือแนวทางการจัดทําเลมสารนิพนธ
(Guideline for Independent Study Report)
รูปแบบของเลมสารนิพนธ ซึ่งในแตละหนาประกอบดวย
1. ปกนอก ซึง่ บนหนาปกประกอบดวย
1.1. ชื่อหัวขอของสารนิพนธภาษาไทย ซึ่งอยูทตี่ รงกลางหนาดานบนของปก
ควรมีชื่อที่กระชับ เขาใจงาย ถูกตอง สมบูรณ และสื่อความหมายถึงเนือ้ งานทีท่ ําอยางชัดเจน
1.2. ชื่อหัวขอของสารนิพนธองั กฤษ ซึ่งอยูถัดจากขอ 1.1 ลงมา
1.3. ชื่อและนามสกุลของนิสิต อยูกลางหนา
1.4. ขอความ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ซึ่งอยูตรงกลางหนาดานลางของปก
1.5. ปการศึกษาทีจ่ บ ซึ่งอยูถัดจากขอ 1.4 ลงมา
2. กระดาษรองปก ใชกระดาษขาวลักษณะเดียวกับที่ใชพมิ พตัวรายงาน
3. ใบรับรองสารนิพนธจากทางภาควิชา ซึ่งบนปกประกอบดวย
3.1. ชื่อหัวขอของสารนิพนธ
3.2. ชื่อและนามสกุลของนิสิต
3.3. สาขาวิชา
3.4. ชื่อและนามสกุลของอาจารยที่ปรึกษา พรอมตําแหนงทางวิชาการ
- ส่วนประกอบหรือฟังก์ชั่น
หลักๆของระบบ
3.5. ขอความอนุมตั ิการรับรองจากหัวหนาภาควิชา พรอมการลงนาม
- เทคโนโลยีท่ี ใช้
3.6. คณะกรรมการสอบสารนิพนธ พรอมการลงนาม
4. บทคัดยอภาษาไทย ประมาณ 1 ย่อหน้ า
ใหใชรูปแบบของบทคัดยอในลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดของรายงานฉบับสมบูรณ เพียงแตกลาว
อธิบายในลักษณะยอ อยาใชรูปแบบทีก่ ลาวถึงเพียงวาในรายงานฉบับสมบูรณประกอบดวยหัวขอ
อะไรบางโดยปราศจากการอธิบายรายละเอียด
อยางนอยบทคัดยอควรประกอบดวย 3 สวน ซึ่งคือ 1) การเกริ่นนําถึงสิ่งที่ตองการทํา 2) ขั้นตอนวิธีทที่ ําให
สิ่งที่ตองการสัมฤทธิ์ผล 3) ผลที่ไดจากการทํางานตามขัน้ ตอนวิธี ซึง่ อาจอยูในรูปของการวัดคา
ข้อดี ข้อจํากัด
ประสิทธิภาพ หรือการแสดงการเปรียบเทียบผลกับขั้นตอนวิธีอนื่
contribution
ดานลางของหนาใหมีการลงนามโดยนิสิตและอาจารยทปี่ รึกษา พรอมวันที่ที่ลงนาม เปนภาษาไทย
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ
ดานลางของหนาใหมีการลงนามโดยนิสิตและอาจารยทปี่ รึกษา พรอมวันที่ลงนาม เปนภาษาอังกฤษ
6. กิตติกรรมประกาศ ใชเมือ่ ตองการกลาวขอบคุณถึงบุคคลที่มีสวนชวยเหลือในการศึกษาคนควาอิสระนี้
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ทุน/อุปกรณ์
อาจเป็ นในรูปหน่ วยงาน

7. สารบัญเรื่อง
8. สารบัญตาราง (ถามี)
9. สารบัญภาพ (ถามี)
10. คํานิยามศัพท (ถามี)
11. สวนเนื้อหา ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 7 บท ดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา (Introduction) ควรชวยนําทางผูอา นใหสามารถเขาใจถึงรายละเอียดของโครงงานใน
ระดับตางๆ ซึง่ ควรเริ่มที่ระดับภาพรวมของงาน แลวจึงใหรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานมากขึน้
จนกระทั่งจบลงที่ระดับรายละเอียดยอยทีผ่ ูเขียนตองการใหผูอานเขาใจถึงโครงงานนี้ ในบทนํานี้ควร
กลาวถึง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา :- ความเปนมาหรือแรงจูงใจที่เปนจุดเริ่มในการทํา
โครงงานนี้ โดยอธิบายถึงเหตุและผลที่ผูเขียนมีความสนใจที่มุงศึกษาในหัวขอของโครงงานที่ทาํ นี้
อาจเกริน
่ น้ าถึงการ
แก้ปัญหาด้วย
แสดงใหเห็นถึงปญหาที่ผูเขียนสนใจ และสมมติฐานที่ผเู ขียนกําหนดขึน้ หรือโจทยของคําถามที่ผเู ขียน
พยายามหาขั้นตอนวิธีในการแกปญหา ซึง่ การกลาวถึงความเปนมานีค้ วรอธิบายในมุมกวางเพื่อให
จากนั ้นส่วนวัตถุ
ประสงค์จะย้า้ ให้
ผูอานเขาใจไดงายและไมสับสน บางครั้งอาจจําเปนตองใหคํานิยามแกปญหา หรือถาปญหามีขอบเขต
เห็นถึงวิธีและราย
กวางมาก ผูเ ขียนจําเปนตองกําหนดขอบเขตสวนของปญหาที่ตองการหาวิธีแก การใหคํานิยามและ
ละเอียดการแก้
้
ปัญหาที่ชัดเจนขึน
การระบุขอบเขตจะชวยใหผอู านและผูเขียนมีความเขาใจในปญหาที่ตรงกัน
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระ :- เมื่อผูอานไดเห็นภาพรวมของปญหาหรือโจทยที่ผูเขียน
อธิบายว่า
ตองการแกปญ
 หา ผูเ ขียนจําเปนตองอธิบายโดยละเอียดและใหชัดเจนถึงจุดสําคัญของโครงงานหรือ
เราจะทํา อะไร
ปญหาที่โครงงานพยายามแกไข เพื่อใหผอู านสามารถเห็นทิศทางการมุงไปสูการแกปญหาของผูเ ขียน
ในโปรเจคจบนี ้
นอกจากนี้ผเู ขียนจําเปนตองกลาวใหชัดเจนถึงจุดมุงหมายโดยเฉพาะเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงงาน ทัง้ นีอ้ าจเขียนในรูปของลําดับรายการของวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่โครงงานนี้ตองทําให
อย่าใส่ประโยชน์ มาในวัตถุประสงค์
ประสบผลสําเร็จ
ขอบเขตของการศึกษาคนควาอิสระ : - การกําหนดขอบเขตของโครงงานเปนสิ่งที่จาํ เปน
เพื่อใหผูอา นทราบถึงขอบเขต โดยเฉพาะขอกําหนดทีโ่ ครงงานมีอยู กลาวคือ ถาโครงการมีขอกําหนดที่
จําเปนตองควบคุมกอนที่จะนําขั้นตอนวิธขี องโครงงานมาใชในการแกปญหา ขอกําหนดเหลานี้
จําเปนตองระบุใหเห็นชัดเจน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั :- ผูเขียนควรแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นหากวาผลของ
โครงงานเปนไปตามที่คาดหมายไว โดยใหตระหนักถึงน้ําหนักของผลกระทบที่จะกอใหเกิดประโยชน
เมื่อแนวคิดทีเ่ สนอในโครงงานถูกนําไปใช ซึ่งอาจกลาวถึงในรูปของประโยชนที่วงการคอมพิวเตอรจะ
ไดรับหรือประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะชน นอกจากนี้ผูเขียนควรใชดุลพินิจเพื่อพิจารณาวา
น้ําหนักของผลกระทบที่กอใหเกิดประโยชนนมี้ ีมากพอที่จะทําใหผลงานของโครงงานนี้จัดอยูในระดับ

ของการศึกษาคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาหรือไม การวินิจฉัยความเหมาะสมนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาดวย
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกีย่ วของ (Background) เปนบทที่แนะนําใหผูอานเขาสูโครงงาน โดยใหความรู
เกี่ยวกับงานทีจ่ ะอธิบายตอในบทตอไป เพือ่ ชวยใหผูอา นไดเริ่มรับรูและตระหนักถึงเนือ้ หาทางวิชาการ
อย่าลอกจาก web!!
เทคโนโลยีที่ ใช้
(หรือแหล่งอื่นใดๆ) และเปนการนําความคิดของผูอานมุง ไปสูเนื้อหาที่ผูเขียนตองการถายทอดออกมา
ฐานข้อมูล
อยางไรก็ตามผูเขียนควรตระหนักถึงพืน้ ความรูของผูอา น ซึง่ โดยทั่วไปจะเปนอาจารยหรือ ภาษาโปรแกรม
ให้สรุปเป็ นคําพูด
นักวิชาการทีม่ คี วามรูทางดานคอมพิวเตอรเปนอยางดี แตอาจไมคุนเคยกับสายวิชาเฉพาะที่ผูเขียน library
ของตนเอง
ทํางานอยู ดังนั้นการใหพื้นความรูแกผูอานควรอยูในระดับที่เหมาะสม คือ ไมละเอียดและยาก
จนเกินไป หรือสั้นและขาดเนื้อหาที่สาํ คัญจนยากแกการทําความเขาใจ
บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) บรรยายถึงผลงาน ความรู และงานวิจยั ที่
เกี่ยวของ โดยกลาวถึงผลงานที่มีผูศกึ ษามากอนซึ่งเกี่ยวของกับงานที่เสนอมา พรอมทั้งกลาวอางถึง
ที่มา (citing) จากเอกสารอางอิง โดยที่รายชื่อของเอกสารที่ถกู อางอิงทั้งหมดจะอยูในบทบรรณานุกรม
ในการอางอิงถึงวรรณกรรมที่เกีย่ วของนั้น ผูเขียนควรรวบรวมวรรณกรรมที่เปนประโยชนและชวยใน
การสรางผลงานในโครงงานใหเกิดขึ้น และสวนของวรรณกรรมที่ถูกใชอางอิงจะชวยใหผูอา นเห็นถึง
จุดยืนของโครงงานเมื่อนํามารวมเปรียบเทียบกับงานอืน่ ๆ ในสายงานเดียวกัน
การทบทวนวรรณกรรมไมใชการนําเอาบทความหรือผลงานที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงงานมา
รวบรวมแลวบรรจุอยูในรายงานเพียงเทานั้น หากวาผูเขียนตองสามารถอธิบายความเกีย่ วของ
สอดคลอง หรือขัดแยงของบทความหรือผลงานที่ไดรวบรวมมา แลวแสดงใหผูอานเห็นวาบทความหรือ
ผลงานเหลานีไ้ ดถูกนํามาใชเพื่อกอใหเกิดแนวคิดทีน่ ํามาใชในโครงงานได ดังนัน้ กอนที่ผูเขียนจะเริ่ม
เขียนบททบทวนวรรณกรรม ผูเขียนควรจัดหมวดหมูของบทความหรือผลงานที่ตนเองไดศึกษามา แลว
พิจารณาความเกี่ยวของกับงานของตนเอง จากนัน้ ใหรา งโครงรางของบททบทวนวรรณกรรมกอนที่จะ
ไดเขียนออกมา ซึง่ การมีโครงรางของบททีด่ ีจะชวยใหผูอา นไมสับสนและยังชวยใหผอู านเขาใจถึง
จุดยืนของโครงงานนี้เมื่อเทียบกับงานที่สอดคลองกันซึง่ ไดมีผูที่เคยทํามาแลว
บทที่ 4 การออกแบบระบบ (System Design) ควรประกอบดวยการอธิบายถึง สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรของระบบงาน เพื่อใหผูอานทราบถึงระบบงานยอยและความสัมพันธระหวางระบบงาน
ยอยตาง ๆ รวมถึงกลไกการเชื่อมโยงระหวางระบบงาน เชน การเชื่อมระหวาง client กับ server หรือ
ระหวาง server กับระบบฐานขอมูล เปนตน
ผูเขียนควรอธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งอาจรวมไปถึงการออกแบบระบบฐานขอมูล
อธิบายผาน Data dictionary เพื่อใหทราบลักษณะขอมูล การแสดงตัวอยางขอมูลในตารางประมาณ
3 ถึง 4 ระเบียนสามารถชวยใหผูอานทราบถึงลักษณะของขอมูลไดดีขึ้น ผูเขียนควรแสดงการไหลของ
ขอมูล โดยการจําลองขอมูลเบื้องตน เพื่อแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ รวมถึงแสดงการประมวล

การสอบเสนอ
หัวข้อจะต้องมี
เอกสารจนถึง
บทที่ 4 นี ้ !!

ขอมูลที่ไดรับเขามา และแสดงผลที่เกิดจากการประมวลขอมูลนั้น รวมทั้งตองออกแบบหนาจอที่ใชงาน
ภายในระบบ และรูปแบบของรายงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ผเู ขียนตองระบุถึงเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองนํามาใชเพื่อใหโครงงานสําเร็จได
รวมถึงแหลงขอมูลที่นาํ มาใชในการทดสอบระบบ
ผูเขียนตองอธิบายแผนการดําเนินงานและระยะเวลา โดยแสดง Gante Chart กําหนดระยะเวลา
และการทํางานใหเหมาะสมกับเนื้องาน โดยภายใน chart นี้มีขั้นตอนทีถ่ ูกตอง และมีการระบุกิจกรรม
ตาง ๆ ที่จะดําเนินการ
บทที่ 5 การพัฒนาระบบ (Development and Implementation) ใหระบุทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่
นํามาใชในโครงงาน ขัน้ ตอนวิธที ี่ใชโดยละเอียด อธิบายถึงระบบสมการทีน่ ํามาใช และแสดงการไดมา
ของสมการในกรณีผูเขียนเปนผูคนพบสมการนั้นเอง การอธิบายความหมายและระบุชวงของตัวแปร
ที่ใชในสมการก็เปนสิง่ ที่สาํ คัญ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบเปนการนําแนวคิดที่ไดออกแบบไวมาแปรรูปใหอยูในรูปของระบบ
โปรแกรมที่สามารถทํางานภายใตระบบคอมพิวเตอรได ระบบโปรแกรมที่สรางขึ้นมาตองทํางาน
ประสานกับการไหลของขอมูลตามที่ไดออกแบบไวและใหความถูกตอง ขัน้ ตอนการทดสอบความ
ถูกตองของการทํางานของโปรแกรมและขอมูลที่ไดรับการประมวลผลในขั้นเบื้องตน จึงมีความจําเปน
ในชวงของการพัฒนาระบบนี้ การตรวจสอบการทํางานในระดับหนวยยอยควรถูกกระทํากอน จนกวา
ระบบจะผานการตรวจสอบนี้ แลวหลังจากนัน้ ระบบจึงควรไดรับการตรวจสอบการทํางานโดยรวม ซึ่ง
แบ่งเป็ น test case
รวมถึงการทํางานประสานกันระหวางหนวยยอยตาง ๆ ที่มีอยูในระบบ
ตามฟังก์ชั่นหลักของระบบ
บทที่ 6 การทดสอบและการประเมินผล (Testing and Evaluation) กลาววาในทางปฏิบตั ิแลวผลงาน
หรือระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้ใชงานไดอยางไร ซึง่ เราอาจเสนอตัววัดหรือคาที่วัดไดตามความเปนจริง
หรือตัววัดที่ไดจากการจําลองสถานการณขึ้นมา หรือผูเขียนอาจเสนอผลการศึกษาจากผูใช เปนตน
สวนถาเปนการประเมินทัว่ ไปบนขั้นตอนวิธี (algorithm) ก็สามารถทําไดในลักษณะการพิสูจนหรือวัด
คา complexity ของขั้นตอนวิธีวา เปนเชนไร เปนตน
ผูเขียนควรอธิบายวิธีการทดสอบที่ไดใชในการทดลอง บอกถึงลักษณะและจํานวนขอมูลที่ถกู มา
ใชในการทดสอบนี้ รวมถึงผลที่ไดออกมาจากการทดสอบ การประเมินสามารถอยูในรูปของการวัด
ความเร็วในการประมวลผลของระบบ อัตราสวนของจํานวนหนวยความจําที่ใชเมื่อเทียบกับปริมาณ
ขอมูลที่ถูกนํามาประมวลผล หรือความแมนยําของขั้นตอนวิธที ี่นาํ เสนอเมื่อเทียบกับขั้นตอนวิธีอื่นที่ใช
ในงานลักษณะเดียวกัน เปนตน
บทที่ 7 สรุปและวิจารณ (Conclusion and Discussion) สุดทายรายงานควรสรุปดวยการกลาวย้าํ
สั้น ๆ ในสิ่งที่ไดกลาวมาแลว รวมถึงการที่โครงการนีม้ ีสวนรวมหรือเปนประโยชนตอวงการที่เกีย่ วของ
อยางไร ผูเขียนควรสรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากงานวิจยั ครั้งนี้ และชี้ใหเห็นวาการวิจยั ไดกอใหเกิด

ผลงานออกมาในลักษณะใดและเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถวัดไดใน
รูปแบบตาง ๆ อาทิเชน เปนตนแบบ กอใหเกิดขั้นตอนวิธกี ารใหม หรือผลิตภัณฑใหม เปนตน และ
ผูเขียนควรกลาววางานวิจยั นี้สามารถนําไปเผยแพรในรูปแบบใดบาง รวมถึงวิธกี ารนําไปประยุกตใชใน
งานดานตาง ๆ อีกดวย
ผลที่ไดจากการทดลองและขอมูลที่วัดในการประเมินสมรรถนะของระบบ ตองถูก
วิเคราะหพรอมทั้งอภิปรายผลการทดลอง และตรวจสอบวาเปนไปตามสมมติฐานหรือไม
ผูเขียนควรกลาวถึงปญหาและอุปสรรคที่พบขณะพัฒนาโครงงานนี้ รวมทัง้ เสนอแนวทางแกไข
ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนสาํ หรับผูที่จะมาพัฒนาโครงงานวิจัยนี้ตอในอนาคตไดอีกดวย
12. บรรณานุกรม ระบุรายชื่อหนังสือและเอกสารอางอิงตองเรียงลําดับตามตัวอักษร โดยเรียงตามตัวอักษร
ของเอกสารอางอิงหมวดภาษาไทยกอน (ถามี) แลวตามดวยเอกสารอางอิงหมวดภาษาอังกฤษ วิธีการ
เขียนบรรณานุกรมภาษาไทยสามารถดูหลักการและตัวอยางไดจาก
http://www.grad.ku.ac.th/thesis/manual/sci49-05-chap3.pdf
13. ภาคผนวก เปนสวนที่อาจใชในการใหขอ มูลเสริมเพื่อใหผูอานมีความเขาใจเนื้อหาหลักของรายงานไดดี
ยิ่งขึ้น หรืออาจเปนสวนที่รวมรวมขอมูลทีถ่ ูกอางอิงถึงในสวนของเนื้อหาหลัก รวมทัง้ รายละเอียดขอมูลที่
ตองการแสดงประกอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวนผลการวิจัย เชน ขอมูลผลการทดลอง ผลการวิเคราะห
ขอมูล คาสถิติ และแบบสอบถาม เปนตน และ คูม่ ือการใช้งาน (user manual) คูม่ ือการติดตัง้
14. ประวัติและขอมูลผูเขียน ซึ่งอาจประกอบดวย คํานําหนาชื่อ นาย/นาง/นางสาว ยศ ฐานันดรศักดิ์
สมณศักดิ์ ราชทินนาม วัน เดือน ป และสถานที่เกิด ประวัติการศึกษาแลประวัติการทํางาน เปนตน

รูปแบบการพิมพ

ใช้ทงั ้ สองด้านของกระดาษได้คะ่

1. ใชกระดาษสีขาวไมมีเสน ขนาด A4 และใชเพียงหนาเดียว
2. ตัวพิมพใหใชหมึกดํา ตัวอักษร Cordia New ใหเหมือนกันทั้งฉบับ โดยที่
• การพิมพบทที่ ใหใชตัวอักษรสีดําขนาด 20 พอยทตัวเขม
• การพิมพหัวขอเรื่องที่อยูรองจากบทที่ ใหใชตัวอักษรขนาด 18 พอยทตัวเขม
• การพิมพหัวขอยอยแตละบท ใหใชตัวอักษร ขนาด16 พอยทตว
ั เขม
• การพิมพเนื้อเรื่องใหใชตัวอักษรขนาด 16 พอยทเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
3. การเวนระยะหางจากริมกระดาษ
จัดให้พอใกล้เคียงตอนสอบข้อเสนอ
หนาบทคัดยอถึงหนาสารบัญ
เมื่อเขียนและแก้เนื ้อหาเสร็จ ค่อย
• ดานบนหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
มาจัดระยะห่างให้ตรงกับข้อกําหนด
• ดานลาง ตัวอักษรบรรทัดสุดทาย หางจากดานลาง 1.5 นิว
้
• ดานซายมือหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิว
้
• ดานขวามือหางจากขอบกระดาษ 1 นิว
้
หนาแรกของแตละบท
• ดานบนหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
• ดานลาง ตัวอักษรบรรทัดสุดทาย หางจากดานลาง 1 นิว
้
• ดานซายมือหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิว
้
• ดานขวามือหางจากขอบกระดาษ 1 นิว
้
หนาปกติ
• ดานบนหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว
• ดานลางหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว
• ดานซายมือหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิว
้
• ดานขวามือหางจากขอบกระดาษ 1 นิว
้
4. การกําหนดเลขที่หนามีหลักเกณฑดังนี้
• บทคัดยอถึงสารบัญ ใหใชตว
ั อักษรเลขโรมันตัวเล็ก i, ii, iii, iv, … แสดงเลขหนา โดยพิมพไวดาน
ขวามือหางจากขอบบนสุดและริมขอบกระดาษดานขวามือ 0.8 นิ้ว
• ในสวนของเนือ
้ หา (บทที่ 1 เปนตนไป) ใหใชตัวเลขอารบิก 1 2 3 4 แสดงเลขหนาโดยพิมพไว
ดานขวามือหางจากขอบบนสุดและริมขอบกระดาษดานขวามือ 0.8 นิว้ หนาแรกของแตละบท
ไมตองมีเลขหนาปรากฏ แตนับเลขหนารวมไปดวย
5. การใสตารางใหแทรกปนไปกับเนื้อหาในแตละบททีม่ ีความสัมพันธกัน โดยทีก่ ลางหนาใหพิมพคําวา
“ตารางที”่ อยูดานบน (ใชอกั ษรตัวเขม) ตามดวยคําบรรยายตาราง โดยที่คําบรรยายควรมีขอความที่

สั้น กระชับและไดใจความ ถาคําบรรยายมีความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ตัวอักษรของบรรทัดตอมา
ใหถูกพิมพ ณ ตําแหนงตรงกับตัวอักษรตัวแรกของคําบรรยายตารางในบรรทัดแรก และใหใสตาราง
อยูกลางหนาใตคําบรรยาย ใหเวน 1 บรรทัดกอนเริ่มการพิมพปกติตอไป
6. การเรียงเลขตารางใหเรียงไปตามบท เชน ในบทที่ 1 ใหพิมพคาํ วา ตารางที่ 1.1, ตารางที่ 1.2 และ
บทที่ 2 ใหพิมพตารางที่ 2.1, ตารางที่ 2.2 เปนตน
7. การใสรูปภาพจะมีลักษณะคลายเคียงกับการใสตารางในเนื้อหา เพียงแตรูปภาพจะอยูเหนือขอความ
บรรยายภาพ ใหเวน 1 บรรทัดหลังจากขอความสุดทายแลวจึงจัดวางรูปภาพไวกลางหนากระดาษ
และใสคําวา “รูปที่” โดยใชตวั อักษรตัวเขม ตามดวยคําบรรยายกึง่ กลางใตภาพ ถาคําบรรยายเกิน 1
บรรทัด ใหใชหลักการเดียวกับการขึ้นบรรทัดใหมของคําบรรยายตาราง เวน 1 บรรทัดกอนการพิมพ
ปกติตอไป การเรียงหมายเลขรูปใหเรียงไปตามบท เชน บทที่ 1 ใหพิมพคําวา รูปที่ 1.1, รูปที่ 1.2
และบทที่ 2 ใหพิมพ รูปที่ 2.1, รูปที่ 2.2 เปนตน

