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หากทาแล้วไม่สวยงาม นักศึกษาต้องลองตัดข้อมูล หรือเพิ่มคาอธิบาย เพื่อให้ช่องว่างระหว่างตัวอักษร
เท่ากัน จะทาให้สวยงาม
1.3.3 หลังตัวเลขหัวข้อ 1.1.1 หรือ สัญลักษณ์ - ,, , ให้เคาะ Space Bar 1 ครั้งก่อนใส่
หัวข้อหรือพิมพ์ตัวอักษรต่อไป เช่น
-*ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย
-*ความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตของเสีย
1.3.4 การใส่ลาดับตาราง ให้ใส่ด้านบนของตาราง และจัดตารางให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
คาอธิบายตารางจัดไว้ตาแหน่งชิดขอบซ้ายของกระดาษ
1.3.5 หากตารางมีข้อมูลเยอะเกิน 1 หน้า ให้ทาการต่อตารางและใส่ข้อมูลหัวตารางใหม่ เช่น
ตัวหนา

ตัวบาง

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
ลาดับ
หน่วย
1
2
3
4
5
6
7
8
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต(ต่อ)
ลาดับ
9
10

หน่วย

} เว้น 1 บรรทัดห่างจากตาราง ตัวอักษร 8

กิจกรรม

ปริมาณ

“เลขหน้า TH SarabunPSK 14 ชิดขวา”

กิจกรรม

ปริมาณ

1.3.6 การใส่รูปภาพ ลงในรายงานวิจัยจัดรูปภาพให้อยู่กึ่งกลาง
ให้ใช้คากากับ ภาพที่ 1.1 ดังนี้

และ

} เว้นวรรคห่างจากตัวอักษรก่อนหน้า ตัวอักษรขนาด 16

ภาพที่ 1.1 สาขาวิชาวิศวกรรม
ตัวหนา

}ตัวอักษรห่างจากภาพ ตัวอักษรขนาด 8

ตัวบาง

}เว้นวรรคห่างจากภาพ ตัวอักษร 16

ใต้ภาพให้เว้น 1 บรรทัดขนาด 16 บาง แล้วจึงเริ่มบรรทัดอธิบายภาพ หรือหัวข้อใหม่ ควรมี
การอธิบายกราฟหรือตาราง ภาพ ต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจงานได้มากขึ้น เช่น จากภาพที่ 1.1 เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องวิ ศ วกรรมทั้ ง 4 สาขา ประกอบไปด้ ว ย วิ ศ วกรรมการผลิ ต วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
วิศวกรรมโลจิสติกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า
1.3.7 การเขียนภาษาอังกฤษ
การอธิบายภาษาอังกฤษหลังคาภาษาไทย เช่น การสมดุลสายการผลิต (Line Balancing)
ต้อง ใช้คาภาษาอังกฤษเพียงครั้งเดียวใน 1 เล่ม วิจัย คือ เมื่อมีการอธิบายคาภาษาอังกฤษใน
หน้าแรก ห้ามใช้คาอธิบายภาษาอังกฤษอีกในหน้าถัดไป
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** หลักการพิมพ์เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
1. การอ้างอิงเอกสารภายในเนื้อหา
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาใช้ระบบ ชื่อ -ปี ซึ่งเป็นการอ้างโดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของ
เอกสารที่อ้าง แทรกปนไปกับเนื้อหา สาหรับชื่อผู้แต่งคนไทยและเขียนเป็นภาษาไทย ให้ระบุเฉพาะชื่อ
ผู้แต่ง ส่วนชื่อผู้แต่งเป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งชื่อผู้แต่งคนไทยที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้
ระบุชื่อสกุล โดยมีรูปแบบดังนี้
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2. การอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม
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อักษรของชื่อผู้แต่งภาษาไทยก่อน ตามด้วยภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบดังนี้
2.1 เอกสารอ้างอิงเป็นหนังสือ
[1] ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
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[3] ชื่อผู้เขียนบทความ, ปีที่พิมพ์, ชื่อบทความในชื่อหนังสือ. เลขหน้า. ชื่อบรรณาธิการ
หรือผู้รวบรวม. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
2.4 เอกสารอ้างอิงเป็นวิทยานิพนธ์

[4] ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง , ปี ที่ พิ ม พ์ . ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ , วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา......สาขา.....คณะ...
มหาวิทยาลัย..........
2.5 การอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
[5] ชื่อผู้แต่ง, (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ชื่อแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ]. วันเดือน ปีที่ค้น
ข้อมูล

**หลักการจัดลาดับหน้า
1. ตาแหน่งของเลขหน้า
เลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่มุมบนด้านขวาของกระดาษ โดยห่างจากขอบกระดาษบนและขวาเป็น
ระยะ 2.54 ซม. เท่ากัน
2. การลาดับเลขหน้า
2.1 ส่วนหน้าของรายงานให้จัดเรียงลาดับดังนี้
- ปกนอก
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- ใบรับรองการประเมินผลโครงการ
- กิตติกรรมประกาศ
- บทคัดย่อ
- Abstract
- สารบัญ
- สารบัญภาพ
- สารบัญตาราง
- คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ
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2.2 ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนบรรณานุกรม
ส่วนนี้ให้เริ่มลาดับหมายเลขหน้า โดยเริ่มจากหน้าแรกของบทที่ 1 โดยหน้าแรกของแต่ละบท
และหน้าแรกของบรรณานุกรมไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า ด้วยเลขอารบิก 1,2,3….
2.3 ส่วนภาคผนวก
ให้ลาดับโดยใช้พยัญชนะตามด้วยขีดขั้นแล้วตามด้วยตัวเลขอารบิกเช่น ก-1, ก-2, ข-1,.... โดย
ตัวพยัญชนะ ก หมายถึง ภาคผนวก ก การนับลาดับให้เริ่มตั้งแต่หน้าแรกของภาคผนวกนั้นโดยหน้า
แรกของแต่ละภาคผนวกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่ให้นับลาดับหน้า
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