
 

 

- ราง - 
คูมือแนวทางการจัดทําเลมสารนิพนธ 

(Guideline for Independent Study Report) 

รูปแบบของเลมสารนิพนธ ซึ่งในแตละหนาประกอบดวย 
1. ปกนอก ซึง่บนหนาปกประกอบดวย  

1.1. ชื่อหัวขอของสารนิพนธภาษาไทย ซึ่งอยูทีต่รงกลางหนาดานบนของปก 

 ควรมีชื่อที่กระชับ เขาใจงาย ถูกตอง สมบูรณ และส่ือความหมายถึงเนือ้งานทีท่ําอยางชัดเจน 

1.2. ชื่อหัวขอของสารนิพนธอังกฤษ ซึ่งอยูถัดจากขอ 1.1 ลงมา 

1.3. ชื่อและนามสกุลของนิสิต อยูกลางหนา 

1.4. ขอความ “บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ซึ่งอยูตรงกลางหนาดานลางของปก 

1.5. ปการศึกษาทีจ่บ ซึ่งอยูถัดจากขอ 1.4 ลงมา 

2. กระดาษรองปก ใชกระดาษขาวลักษณะเดียวกับที่ใชพมิพตัวรายงาน 

3. ใบรับรองสารนิพนธจากทางภาควิชา ซึ่งบนปกประกอบดวย  

3.1. ชื่อหัวขอของสารนิพนธ  
3.2. ชื่อและนามสกุลของนิสิต 

3.3. สาขาวิชา 

3.4. ชื่อและนามสกุลของอาจารยที่ปรึกษา พรอมตําแหนงทางวิชาการ 

3.5. ขอความอนุมติัการรับรองจากหวัหนาภาควิชา พรอมการลงนาม 

3.6. คณะกรรมการสอบสารนิพนธ พรอมการลงนาม 
4. บทคัดยอภาษาไทย  

ใหใชรูปแบบของบทคัดยอในลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดของรายงานฉบับสมบูรณ เพียงแตกลาว

อธิบายในลักษณะยอ  อยาใชรูปแบบทีก่ลาวถึงเพียงวาในรายงานฉบับสมบูรณประกอบดวยหวัขอ
อะไรบางโดยปราศจากการอธิบายรายละเอียด 
อยางนอยบทคัดยอควรประกอบดวย 3 สวน ซึ่งคือ 1) การเกร่ินนําถึงส่ิงที่ตองการทาํ 2) ข้ันตอนวธิีทีท่ําให

ส่ิงที่ตองการสมัฤทธิ์ผล 3) ผลที่ไดจากการทํางานตามข้ันตอนวธิี ซึง่อาจอยูในรูปของการวัดคา

ประสิทธิภาพ หรือการแสดงการเปรียบเทยีบผลกับข้ันตอนวิธีอ่ืน 

ดานลางของหนาใหมีการลงนามโดยนิสิตและอาจารยทีป่รึกษา พรอมวันที่ที่ลงนาม เปนภาษาไทย 
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ  

ดานลางของหนาใหมีการลงนามโดยนิสิตและอาจารยทีป่รึกษา พรอมวันที่ลงนาม เปนภาษาอังกฤษ 

6. กิตติกรรมประกาศ ใชเมือ่ตองการกลาวขอบคุณถึงบุคคลที่มีสวนชวยเหลือในการศึกษาคนควาอิสระนี ้
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7. สารบัญเรื่อง 
8. สารบัญตาราง (ถาม)ี 

9. สารบัญภาพ (ถาม)ี 

10. คํานิยามศัพท (ถาม)ี 

11. สวนเนื้อหา ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 7 บท ดังตอไปนี ้

บทที่ 1 บทนํา (Introduction) ควรชวยนําทางผูอานใหสามารถเขาใจถึงรายละเอียดของโครงงานใน

ระดับตางๆ ซึง่ควรเร่ิมที่ระดับภาพรวมของงาน แลวจึงใหรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานมากข้ึน 

จนกระทั่งจบลงที่ระดับรายละเอียดยอยทีผู่เขียนตองการใหผูอานเขาใจถึงโครงงานนี้ ในบทนํานี้ควร

กลาวถึง 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา :- ความเปนมาหรือแรงจูงใจที่เปนจุดเร่ิมในการทํา

โครงงานนี้ โดยอธิบายถึงเหตุและผลที่ผูเขียนมีความสนใจที่มุงศึกษาในหวัขอของโครงงานที่ทาํนี ้

แสดงใหเหน็ถงึปญหาที่ผูเขียนสนใจ และสมมติฐานที่ผูเขียนกาํหนดข้ึน หรือโจทยของคําถามที่ผูเขียน

พยายามหาข้ันตอนวธิีในการแกปญหา  ซึง่การกลาวถึงความเปนมานีค้วรอธิบายในมุมกวางเพื่อให

ผูอานเขาใจไดงายและไมสับสน บางคร้ังอาจจําเปนตองใหคํานยิามแกปญหา หรือถาปญหามีขอบเขต

กวางมาก ผูเขียนจําเปนตองกําหนดขอบเขตสวนของปญหาที่ตองการหาวิธีแก การใหคํานิยามและ

การระบุขอบเขตจะชวยใหผูอานและผูเขียนมีความเขาใจในปญหาที่ตรงกัน 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระ :- เมื่อผูอานไดเห็นภาพรวมของปญหาหรือโจทยที่ผูเขียน

ตองการแกปญหา ผูเขียนจําเปนตองอธิบายโดยละเอียดและใหชัดเจนถงึจุดสําคัญของโครงงานหรือ

ปญหาที่โครงงานพยายามแกไข เพื่อใหผูอานสามารถเห็นทิศทางการมุงไปสูการแกปญหาของผูเขียน  

นอกจากนี้ผูเขียนจําเปนตองกลาวใหชัดเจนถงึจุดมุงหมายโดยเฉพาะเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

โครงงาน ทัง้นีอ้าจเขียนในรูปของลําดับรายการของวัตถปุระสงคหรือเปาหมายที่โครงงานนี้ตองทําให

ประสบผลสําเร็จ 

ขอบเขตของการศึกษาคนควาอิสระ : - การกําหนดขอบเขตของโครงงานเปนสิ่งที่จาํเปน 

เพื่อใหผูอานทราบถึงขอบเขต โดยเฉพาะขอกําหนดทีโ่ครงงานมีอยู กลาวคือ ถาโครงการมีขอกําหนดที่

จําเปนตองควบคุมกอนที่จะนําข้ันตอนวธิขีองโครงงานมาใชในการแกปญหา ขอกาํหนดเหลานี้

จําเปนตองระบุใหเหน็ชัดเจน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั :-  ผูเขียนควรแสดงใหเหน็ถงึประโยชนที่จะเกิดข้ึนหากวาผลของ

โครงงานเปนไปตามที่คาดหมายไว  โดยใหตระหนักถงึน้ําหนกัของผลกระทบที่จะกอใหเกิดประโยชน

เมื่อแนวคิดทีเ่สนอในโครงงานถูกนาํไปใช ซึ่งอาจกลาวถึงในรูปของประโยชนที่วงการคอมพิวเตอรจะ

ไดรับหรือประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะชน  นอกจากนี้ผูเขียนควรใชดุลพินิจเพื่อพิจารณาวา

น้ําหนกัของผลกระทบที่กอใหเกิดประโยชนนีม้ีมากพอที่จะทําใหผลงานของโครงงานนี้จัดอยูในระดับ
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ของการศึกษาคนควาอิสระในระดับบัณฑติศึกษาหรือไม การวินิจฉัยความเหมาะสมนี้ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาดวย 

บทที่ 2  ทฤษฎทีี่เกีย่วของ (Background) เปนบทที่แนะนําใหผูอานเขาสูโครงงาน โดยใหความรู

เกี่ยวกับงานทีจ่ะอธิบายตอในบทตอไป เพือ่ชวยใหผูอานไดเร่ิมรับรูและตระหนักถึงเนือ้หาทางวิชาการ 

และเปนการนาํความคิดของผูอานมุงไปสูเนื้อหาที่ผูเขียนตองการถายทอดออกมา 

  อยางไรกต็ามผูเขียนควรตระหนักถงึพืน้ความรูของผูอาน ซึง่โดยทั่วไปจะเปนอาจารยหรือ

นักวชิาการทีม่คีวามรูทางดานคอมพวิเตอรเปนอยางดี แตอาจไมคุนเคยกับสายวิชาเฉพาะที่ผูเขียน

ทํางานอยู ดังนั้นการใหพื้นความรูแกผูอานควรอยูในระดับที่เหมาะสม คือ ไมละเอียดและยาก

จนเกนิไป หรือส้ันและขาดเนื้อหาที่สําคัญจนยากแกการทําความเขาใจ 

บทที่ 3  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) บรรยายถึงผลงาน ความรู และงานวิจยัที่

เกี่ยวของ โดยกลาวถึงผลงานที่มีผูศึกษามากอนซึ่งเกี่ยวของกับงานที่เสนอมา พรอมทั้งกลาวอางถงึ

ที่มา (citing) จากเอกสารอางอิง โดยที่รายช่ือของเอกสารที่ถกูอางอิงทั้งหมดจะอยูในบทบรรณานกุรม 

 ในการอางอิงถึงวรรณกรรมที่เกีย่วของนั้น ผูเขียนควรรวบรวมวรรณกรรมที่เปนประโยชนและชวยใน

การสรางผลงานในโครงงานใหเกิดข้ึน  และสวนของวรรณกรรมที่ถูกใชอางอิงจะชวยใหผูอานเหน็ถงึ

จุดยืนของโครงงานเม่ือนาํมารวมเปรียบเทียบกบังานอ่ืน ๆ ในสายงานเดียวกัน 

  การทบทวนวรรณกรรมไมใชการนาํเอาบทความหรือผลงานที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงงานมา

รวบรวมแลวบรรจุอยูในรายงานเพยีงเทานั้น หากวาผูเขียนตองสามารถอธิบายความเกีย่วของ 

สอดคลอง หรือขัดแยงของบทความหรือผลงานที่ไดรวบรวมมา แลวแสดงใหผูอานเห็นวาบทความหรือ

ผลงานเหลานีไ้ดถูกนํามาใชเพื่อกอใหเกิดแนวคิดทีน่ํามาใชในโครงงานได  ดังนัน้กอนที่ผูเขียนจะเร่ิม

เขียนบททบทวนวรรณกรรม ผูเขียนควรจดัหมวดหมูของบทความหรือผลงานที่ตนเองไดศึกษามา แลว

พิจารณาความเก่ียวของกับงานของตนเอง  จากนัน้ใหรางโครงรางของบททบทวนวรรณกรรมกอนที่จะ

ไดเขียนออกมา ซึง่การมโีครงรางของบททีดี่จะชวยใหผูอานไมสับสนและยังชวยใหผูอานเขาใจถึง

จุดยืนของโครงงานนี้เมื่อเทยีบกับงานที่สอดคลองกันซ่ึงไดมีผูที่เคยทาํมาแลว 

บทที่ 4  การออกแบบระบบ (System Design) ควรประกอบดวยการอธิบายถึง สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรของระบบงาน เพื่อใหผูอานทราบถึงระบบงานยอยและความสัมพนัธระหวางระบบงาน

ยอยตาง ๆ รวมถึงกลไกการเช่ือมโยงระหวางระบบงาน เชน การเช่ือมระหวาง client กับ server หรือ

ระหวาง server กับระบบฐานขอมูล เปนตน  

  ผูเขียนควรอธบิายถงึข้ันตอนการดําเนนิงาน ซึ่งอาจรวมไปถึงการออกแบบระบบฐานขอมูล 

อธิบายผาน Data dictionary เพื่อใหทราบลักษณะขอมลู การแสดงตัวอยางขอมูลในตารางประมาณ 

3 ถึง 4 ระเบียนสามารถชวยใหผูอานทราบถึงลักษณะของขอมูลไดดีข้ึน ผูเขียนควรแสดงการไหลของ

ขอมูล โดยการจําลองขอมูลเบ้ืองตน เพื่อแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบ รวมถงึแสดงการประมวล
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ขอมูลที่ไดรับเขามา และแสดงผลที่เกิดจากการประมวลขอมูลนั้น รวมทั้งตองออกแบบหนาจอที่ใชงาน

ภายในระบบ และรูปแบบของรายงานที่เกี่ยวของ 

  นอกจากนี้ผูเขียนตองระบุถึงเคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปนตองนํามาใชเพื่อใหโครงงานสําเร็จได 

รวมถึงแหลงขอมูลที่นาํมาใชในการทดสอบระบบ 

  ผูเขียนตองอธบิายแผนการดําเนนิงานและระยะเวลา โดยแสดง Gante Chart กําหนดระยะเวลา

และการทาํงานใหเหมาะสมกับเนื้องาน โดยภายใน chart นี้มีข้ันตอนทีถู่กตอง และมกีารระบุกิจกรรม

ตาง ๆ ที่จะดําเนินการ 

บทที่ 5  การพัฒนาระบบ (Development and Implementation) ใหระบุทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่

นํามาใชในโครงงาน ข้ันตอนวิธทีี่ใชโดยละเอียด อธิบายถึงระบบสมการทีน่ํามาใช และแสดงการไดมา 

ของสมการในกรณีผูเขียนเปนผูคนพบสมการนั้นเอง การอธิบายความหมายและระบุชวงของตัวแปร 

ที่ใชในสมการก็เปนส่ิงที่สําคัญ 

  ข้ันตอนการพฒันาระบบเปนการนําแนวคิดที่ไดออกแบบไวมาแปรรูปใหอยูในรูปของระบบ

โปรแกรมที่สามารถทาํงานภายใตระบบคอมพิวเตอรได  ระบบโปรแกรมที่สรางข้ึนมาตองทํางาน

ประสานกับการไหลของขอมูลตามที่ไดออกแบบไวและใหความถูกตอง  ข้ันตอนการทดสอบความ

ถูกตองของการทํางานของโปรแกรมและขอมูลที่ไดรับการประมวลผลในข้ันเบ้ืองตน จึงมีความจาํเปน

ในชวงของการพัฒนาระบบนี้  การตรวจสอบการทาํงานในระดับหนวยยอยควรถูกกระทํากอน จนกวา

ระบบจะผานการตรวจสอบนี้ แลวหลังจากนัน้ระบบจึงควรไดรับการตรวจสอบการทํางานโดยรวม ซึ่ง

รวมถึงการทํางานประสานกนัระหวางหนวยยอยตาง ๆ ที่มีอยูในระบบ 

บทที่ 6  การทดสอบและการประเมินผล (Testing and Evaluation) กลาววาในทางปฏิบัติแลวผลงาน

หรือระบบที่ไดพัฒนาข้ึนมานี้ใชงานไดอยางไร ซึง่เราอาจเสนอตัววัดหรือคาที่วัดไดตามความเปนจริง 

หรือตัววัดที่ไดจากการจําลองสถานการณข้ึนมา หรือผูเขียนอาจเสนอผลการศึกษาจากผูใช เปนตน 

สวนถาเปนการประเมินทัว่ไปบนข้ันตอนวธิี (algorithm) ก็สามารถทําไดในลักษณะการพิสูจนหรือวัด

คา complexity ของข้ันตอนวิธีวาเปนเชนไร เปนตน 

  ผูเขียนควรอธบิายวธิีการทดสอบที่ไดใชในการทดลอง บอกถึงลักษณะและจํานวนขอมูลที่ถกูมา

ใชในการทดสอบนี้ รวมถึงผลที่ไดออกมาจากการทดสอบ  การประเมินสามารถอยูในรูปของการวดั

ความเร็วในการประมวลผลของระบบ อัตราสวนของจํานวนหนวยความจําที่ใชเมื่อเทียบกับปริมาณ

ขอมูลที่ถูกนํามาประมวลผล หรือความแมนยาํของข้ันตอนวิธทีี่นาํเสนอเมื่อเทียบกบัข้ันตอนวธิีอ่ืนที่ใช

ในงานลักษณะเดียวกนั เปนตน 

บทที่ 7 สรุปและวิจารณ  (Conclusion and Discussion) สุดทายรายงานควรสรุปดวยการกลาวย้าํ

ส้ัน ๆ ในส่ิงที่ไดกลาวมาแลว รวมถงึการที่โครงการนีม้ีสวนรวมหรือเปนประโยชนตอวงการที่เกีย่วของ

อยางไร ผูเขียนควรสรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากงานวิจยัคร้ังนี ้และช้ีใหเห็นวาการวิจยัไดกอใหเกิด
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ผลงานออกมาในลักษณะใดและเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ผลงานที่เกิดข้ึนสามารถวัดไดใน

รูปแบบตาง ๆ อาทิเชน เปนตนแบบ กอใหเกิดข้ันตอนวิธกีารใหม หรือผลิตภัณฑใหม เปนตน และ

ผูเขียนควรกลาววางานวิจยันี้สามารถนําไปเผยแพรในรูปแบบใดบาง รวมถึงวิธกีารนําไปประยุกตใชใน

งานดานตาง ๆ อีกดวย   

 ผลที่ไดจากการทดลองและขอมูลที่วัดในการประเมินสมรรถนะของระบบ ตองถกู

วิเคราะหพรอมทั้งอภิปรายผลการทดลอง และตรวจสอบวาเปนไปตามสมมติฐานหรือไม  

ผูเขียนควรกลาวถงึปญหาและอุปสรรคที่พบขณะพัฒนาโครงงานนี้ รวมทัง้เสนอแนวทางแกไข 

ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูที่จะมาพฒันาโครงงานวิจัยนี้ตอในอนาคตไดอีกดวย 

12. บรรณานุกรม ระบุรายช่ือหนงัสือและเอกสารอางอิงตองเรียงลําดับตามตัวอักษร โดยเรียงตามตัวอักษร

ของเอกสารอางอิงหมวดภาษาไทยกอน (ถาม)ี แลวตามดวยเอกสารอางอิงหมวดภาษาอังกฤษ วธิีการ

เขียนบรรณานุกรมภาษาไทยสามารถดูหลักการและตัวอยางไดจาก

http://www.grad.ku.ac.th/thesis/manual/sci49-05-chap3.pdf 

13. ภาคผนวก เปนสวนที่อาจใชในการใหขอมูลเสริมเพื่อใหผูอานมีความเขาใจเนื้อหาหลักของรายงานไดดี

ยิ่งข้ึน หรืออาจเปนสวนที่รวมรวมขอมูลทีถู่กอางอิงถึงในสวนของเนื้อหาหลัก รวมทัง้รายละเอียดขอมูลที่

ตองการแสดงประกอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวนผลการวิจัย เชน ขอมูลผลการทดลอง  ผลการวิเคราะห 

ขอมูล คาสถิติ และแบบสอบถาม เปนตน 

14. ประวัติและขอมูลผูเขียน  ซึ่งอาจประกอบดวย  คํานําหนาช่ือ นาย/นาง/นางสาว ยศ ฐานันดรศักด์ิ  

สมณศักด์ิ ราชทินนาม วัน เดือน ป และสถานที่เกิด ประวัติการศึกษาแลประวัติการทํางาน เปนตน 
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รูปแบบการพิมพ 
1. ใชกระดาษสีขาวไมมีเสน ขนาด A4 และใชเพียงหนาเดียว 

2. ตัวพิมพใหใชหมึกดํา ตัวอักษร Cordia New ใหเหมือนกันทั้งฉบับ โดยที ่

• การพิมพบทที ่ใหใชตัวอักษรสีดําขนาด 20 พอยทตัวเขม 

• การพิมพหัวขอเร่ืองที่อยูรองจากบทที ่ใหใชตัวอักษรขนาด 18 พอยทตัวเขม   

• การพิมพหัวขอยอยแตละบท ใหใชตัวอักษร ขนาด16 พอยทตัวเขม  

• การพิมพเนื้อเร่ืองใหใชตัวอักษรขนาด 16 พอยทเปนแบบเดียวกนัตลอดทั้งเลม 

3. การเวนระยะหางจากริมกระดาษ 

 หนาบทคัดยอถึงหนาสารบัญ 

• ดานบนหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว 

• ดานลาง ตัวอักษรบรรทัดสุดทาย หางจากดานลาง 1.5 นิว้ 

• ดานซายมือหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิว้ 

• ดานขวามือหางจากขอบกระดาษ 1 นิว้ 

      หนาแรกของแตละบท 

• ดานบนหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว 

• ดานลาง ตัวอักษรบรรทัดสุดทาย หางจากดานลาง 1 นิว้ 

• ดานซายมือหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิว้ 

• ดานขวามือหางจากขอบกระดาษ 1 นิว้ 

 หนาปกติ 

• ดานบนหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว 

• ดานลางหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว 

• ดานซายมือหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิว้ 

• ดานขวามือหางจากขอบกระดาษ 1 นิว้ 

4. การกําหนดเลขที่หนามหีลักเกณฑดังนี ้
• บทคัดยอถึงสารบัญ ใหใชตัวอักษรเลขโรมันตัวเล็ก i, ii, iii, iv, … แสดงเลขหนา โดยพิมพไวดาน

ขวามือหางจากขอบบนสุดและริมขอบกระดาษดานขวามือ 0.8 นิ้ว 

• ในสวนของเนือ้หา (บทที่ 1 เปนตนไป) ใหใชตัวเลขอารบกิ 1 2 3 4 แสดงเลขหนาโดยพิมพไว

ดานขวามือหางจากขอบบนสุดและริมขอบกระดาษดานขวามือ 0.8 นิว้ หนาแรกของแตละบท

ไมตองมีเลขหนาปรากฏ แตนับเลขหนารวมไปดวย 

5. การใสตารางใหแทรกปนไปกับเนื้อหาในแตละบททีม่ีความสัมพันธกัน โดยทีก่ลางหนาใหพิมพคําวา 

“ตารางที”่ อยูดานบน (ใชอักษรตัวเขม) ตามดวยคําบรรยายตาราง โดยที่คําบรรยายควรมีขอความที่
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ส้ัน กระชับและไดใจความ  ถาคําบรรยายมีความยาวเกนิกวา 1 บรรทดั ตัวอักษรของบรรทัดตอมา

ใหถูกพิมพ ณ ตําแหนงตรงกับตัวอักษรตวัแรกของคําบรรยายตารางในบรรทัดแรก  และใหใสตาราง

อยูกลางหนาใตคําบรรยาย  ใหเวน 1 บรรทัดกอนเร่ิมการพิมพปกติตอไป 

6. การเรียงเลขตารางใหเรียงไปตามบท เชน ในบทที ่1 ใหพิมพคําวา ตารางที ่1.1, ตารางที ่1.2 และ

บทที ่2 ใหพิมพตารางที ่2.1, ตารางที่ 2.2 เปนตน   

7. การใสรูปภาพจะมีลักษณะคลายเคียงกับการใสตารางในเนื้อหา เพียงแตรูปภาพจะอยูเหนือขอความ

บรรยายภาพ  ใหเวน 1 บรรทัดหลังจากขอความสุดทายแลวจึงจัดวางรูปภาพไวกลางหนากระดาษ 

และใสคําวา “รูปที่” โดยใชตัวอักษรตัวเขม ตามดวยคําบรรยายก่ึงกลางใตภาพ  ถาคําบรรยายเกิน 1 

บรรทัด ใหใชหลักการเดียวกับการข้ึนบรรทัดใหมของคําบรรยายตาราง  เวน 1 บรรทัดกอนการพมิพ

ปกติตอไป การเรียงหมายเลขรูปใหเรียงไปตามบท เชน บทที ่1 ใหพิมพคําวา รูปที่ 1.1, รูปที่ 1.2 

และบทที ่2 ใหพิมพ รูปที่ 2.1, รูปที่ 2.2 เปนตน  
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