บทที่ 6
การพิมพ์การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์
การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์เป็นผลงานทางวิชาการที่ มีความถูกต้องทั้งด้านเนื้อหาและ
รูปแบบ เนื้อหาของการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องทางภูมิปัญญา ส่วนรูปแบบเป็นเรื่องทาง
กายภาพ ความถูกต้องของรูปแบบการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับการจัดพิมพ์และการ
ประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน การพิมพ์ การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์เป็นความรับผิดชอบของ
นักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาต้องศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ การศึกษาอิสระให้เข้าใจอย่าง
ถ่ อ งแท้ แ ละตรวจทานแก้ ไขต้ น ฉบั บให้ ถู กต้ อ งสมบู รณ์ ก่ อนการจั ดพิ มพ์ เพื่ อประหยั ดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย
6.1 การพิมพ์ (Typing)
6.1.1 ใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A-4 (8 ¼ x 11 ¾ นิ้ว) 70 แกรมขึ้นไป
6.1.2 พิมพ์หน้าเดียวด้วยตัวพิมพ์สีดาขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
6.1.3 การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์จะต้องมีความประณีตทั้งในเรื่องวัสดุ การ
พิมพ์ การขึ้นต้นประโยคใหม่ ไม่มีรอยขีดฆ่าขูดลบ ไม่ควรพิมพ์ตกหรือพิมพ์เพิ่มไว้เหนือหรือใต้บรรทัด
6.1.4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์
6.1.5 การพิ มพ์ รายละเอีย ดส่ ว นเนื้ อหา ควรจั ดต าแหน่ งข้ อความในหน้ ากระดาษเป็ น แบบ
กระจายแบบไทย (Thai Distributed) เพื่อความสวยงาม
6.2 ขอบกระดาษ
ให้เว้นริมขอบกระดาษทั้งสี่ด้าน โดยไม่ต้องตีกรอบหน้าดังนี้ คือ ให้เว้นริมขอบกระดาษด้านบน
1.5 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้ายมือ 1.5 นิ้ว และด้านขวามือ 1 นิ้ว ยกเว้น หน้าที่ขึ้นบทใหม่ ให้เว้น
ด้านบนไว้ 2 นิ้ว
การกาหนดหน้ากระดาษ หน้าที่ขึ้นบทใหม่

การกาหนดหน้ากระดาษหน้าปกติ
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6.3 การลาดับหน้า (Pagination)
6.3.1 ส่วนนา (Preliminaries) ให้ลาดับหน้า การศึกษาอิสระภาษาไทยด้วยตัวอักษร ก ข ค
ตามลาดับ (เว้น ตัว อักษร ฃ ฅ) ให้นับหน้า ก ตั้งแต่ห น้ากิติป ระกาศ โดยไม่ต้อ งพิมพ์อักษรหรือ
ตัวเลขกากับ ที่กลางหน้ากระดาษด้านบน
6.3.2 ส่ ว นเนื้ อ ความ (Text) และส่ ว นอื่ น ๆ ทั้ ง หมด ให้ ล าดั บ เลขหน้ า ด้ ว ยเลขอาราบิ ก
ให้พิมพ์หมายเลขลาดับหน้าไว้ที่กลางหน้ากระดาษด้านบนห่างจากริมขอบกระดาษ 1 นิ้ว ยกเว้นเมื่อ
ขึ้น ต้น บทใหม่ทุ กบทไม่พิ มพ์ เลขหน้ านั้ น แต่ให้ นับ หน้ ารวมด้ว ยไม่ต้องพิม พ์ เครื่อ งหมายใดๆ ไว้
ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขลาดับหน้า
6.3.3 ในกรณีที่จาเป็นต้องพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขลาดับหน้าไว้
ในตาแหน่งเดียวกับหน้าอื่นๆ
6.4 การเว้นระยะพิมพ์ (Spacing)
6.4.1 เว้นระยะพิมพ์ระหว่างบรรทัดหนึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ยกเว้นที่กาหนดเป็นอย่างอื่น
6.4.2 การย่อหน้า ให้เว้นระยะพิมพ์ 0.5 นิ้ว
6.4.3 เว้น หนึ่ งช่ ว งตั ว อั ก ษรหลั งเครื่อ งหมายจุ ล ภาค (Comma) และเครื่อ งหมายอั ฒ ภาค
(Semicolon)
6.4.4 เว้นสองช่วงตัวอักษรหลังเครื่องหมายมหัพภาค (Fullstop) เครื่องหมายทวิภาคหรือ จุดคู่
(Colon) เครื่ องหมายปรั ศนี ย์ (Question mark) และเครื่อ งหมายอั ศเจรีย์ (Exclamation mark)
ยกเว้นกรณีหลังชื่อย่อ (Initial) ให้เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษร
6.4.5 นอกจากข้ อ 6.4.1 – 6.4.4 ให้ ดู ตั ว อย่ า งการเว้ น ระยะพิ ม พ์ ใ นหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ ของราชบัณฑิตยสถาน
6.5 การพิมพ์ส่วนต่างๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข)
6.5.1 ส่วนนา (Preliminaries)
6.5.1.1 ปก (Cover)
1) ใช้ปกสีขาวมัน ตัวหนังสือสีทอง ขนาด 8 ¾ x 12 นิ้ว
2) ปกหน้า พิมพ์หัวข้อ ชื่อผู้เขียนการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ ชื่อปริญญา
ชื่อสาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย และเดือนปีที่ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่าง
เดียวกับที่ใช้เขียนการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่เขียนการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์
เป็นภาษาอื่นให้พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น
2.1) หั วข้อ พิมพ์ ไว้กลางหน้ ากระดาษห่ างจากริมขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ ว
พิมพ์อักษรตัวแรกห่างจากริมขอบซ้ายมือไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว และให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายอยู่ห่างจากริม
ขอบกระดาษไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ถ้าชื่อเรื่องมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์เป็นรูปหน้าจั่วกลับ ( )
2.2) ชื่อผู้เขียนการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์เฉพาะชื่อและชื่อสกุล
ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบนไม่น้อยกว่า 4.5 นิ้ว
2.3) ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา พิมพ์ตามลาดับ
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2.4) ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัยและเดือนปีที่ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ไว้ใต้ชื่อ
ปริ ญ ญาเรี ย งตามล าดั บ โดยให้ เดื อ นและปี ก ารศึ ก ษาอยู่ ในบรรทั ด เดี ย วกั น และอยู่ ห่ า งจากริ ม
ขอบกระดาษล่าง 1.5 นิ้ว
3) สันปก พิมพ์ชื่อหัวข้อการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์และชื่อสกุลของผู้เขียน
การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ และปีที่ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ (ตรงตามหน้าปก) ตามแนวนอนของสัน
ปกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยให้มีข้อกาหนด ดังนี้
3.1) หัวข้อจากขอบสันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว
3.2) อั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ ผู้ เขี ย น พิ ม พ์ ถั ด จากหั ว ข้ อ ใช้ ข นาดตั ว พิ ม พ์ ที่
เหมาะสม ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างหัวข้อและปีที่ส่งเล่มสมบูรณ์
3.3) ปีทสี่ ่งเล่ม อยู่ห่างจากริมขอบล่างของสันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว
4) ตัว พิ ม พ์ ส าหรับ การพิ ม พ์ ป กหน้ าและสั น ปกจะต้ องได้ สั ดส่ ว นที่ เหมาะสม
สาหรับการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ใช้ตัวพิมพ์สีทอง
5) ปกหลัง ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ
6.5.1.2 หน้าปกใน (Title page)
ใช้รูปแบบเดียวกับปกหน้า
6.5.1.3 หน้าอนุมัติ (Approval page)
1) พิ ม พ์ ชื่ อ หั ว ข้ อ การศึ ก ษาอิ ส ระด้ านคอมพิ ว เตอร์ ชื่ อ ผู้ จั ด ท า สาขาวิ ช าที่
นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และปี ก ารศึ ก ษา พิ ม พ์ ต ามล าดั บ คนละบรรทั ด ไว้ ชิ ด ซ้ า ย
หน้ากระดาษ
2) ขีดเส้นทึบ 1 บรรทัด
3) พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมไว้ใต้ เส้นว่า ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติให้ การศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตร ปริญญา... (ให้ระบุวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรบัณฑิต)
4) เว้นช่องว่างให้กรรมการสอบการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ลงลายมือชื่อ
ของตนโดยพิมพ์เป็นเส้นประ พิมพ์ตาแหน่งของกรรมการสอบการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ เช่น
ประธานกรรมการ กรรมการ ต่อท้ายแล้วแต่กรณี การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ที่ต้องส่งภาควิชา
ให้มีลายมือชื่อจริงของกรรมการสอบ
5) พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของกรรมการสอบการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ไว้ใต้
ช่องว่าง โดยต้องมีวงเล็บ ทั้งนี้ให้ระบุตาแหน่งทางวิชาการไว้หน้าชื่อ หากกรรมการสอบการศึกษา
อิสระด้านคอมพิวเตอร์ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการให้ใช้คานาหน้าอาจารย์
6.5.1.4 หน้ากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
1) การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ให้จ่าหน้าว่า กิตติกรรมประกาศ
2) พิมพ์จ่าหน้าไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบบน 2 นิ้ว
3) พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกห่างจากจ่าหน้าหนึ่งบรรทัด

24

4) ถ้าคาขอบคุณมีความยาวกว่าหนึ่งหน้า ให้พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกของหน้า
ต่อไปห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว
5) พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้เขียนห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความสองช่วง
บรรทัดพิมพ์คู่เยื้องไปทางด้านขวาของข้อความ
6.5.1.5 บทคัดย่อ (Abstract)
1) บทคั ด ย่ อ แต่ ล ะส่ ว นควรมี ค วามยาวไม่ เกิ น 500 ค า หรือ ไม่ เกิ น สองหน้ า
กระดาษพิมพ์
2) พิมพ์ชื่อหัวข้อการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้จัดทา สาขาวิชาตามที่
นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และปี ก ารศึ ก ษา พิ ม พ์ ต ามล าดั บ คนละบรรทั ด ไว้ ชิ ด ซ้ า ย
หน้ากระดาษ
3) ขีดเส้นทึบ 1 บรรทัด
4) ให้ เว้ น ว่ า งไว้ ส องช่ ว งบรรทั ด พิ ม พ์ คู่ แ ล้ ว พิ ม พ์ ค าว่ า บทคั ด ย่ อ ไว้ ก ลาง
หน้ากระดาษ
5) ให้เว้นที่ว่างไว้สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ แล้วจึงพิมพ์ข้อความ
6.5.1.6 หน้าสารบัญ (Table of contents)
1) จ่าหน้าว่า สารบัญ ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว
2) แสดงบัญชีการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทโดยระบุเลขที่บทและชื่อบทพร้อม
หมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในการศึกษาอิสระ และส่วนอื่นๆ ยกเว้นหน้าปกในและหน้าสารบัญ
3) พิมพ์บรรทัดแรกห่างจากจ่าหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
4) พิ ม พ์ บ ทที่ บรรณานุ ก รม ภาคผนวก ประวั ติ ผู้ เขี ย น ชิ ด ขอบด้ า นซ้ า ย
เช่นเดียวกับรายการอื่น ชื่อบท อยู่ห่างจากหมายเลขบท สองช่วงตัวอักษร หากต้องการแสดงรายการ
หั ว ข้ อ ภายในบทให้ พิ ม พ์ ร ายการหั ว ตรงกั บ ชื่ อ บท โดยไม่ ต้ อ ง ใส่ เ ครื่ อ งหมาย – ข้ า งหน้ า
หากต้องการแสดงรายการภาคผนวกให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
6.5.1.7 สารบัญตาราง (List of tables)
1) พิ ม พ์ ค าว่ า สารบั ญ ตาราง ไว้ ก ลางหน้ ากระดาษห่ า งจากริ ม ขอบกระดาษ
ด้านบน 2 นิ้ว
2) พิ มพ์ ค าว่า ตาราง ห่ างจากหน้ าลงมาสองช่วงบรรทั ดพิ มพ์ คู่ ให้ ห่ างจากขอบ
ริมขอบกระดาษซ้ายมือ 1.5 นิ้ว แล้วพิมพ์คาว่า หน้า ในแนวเดียวกัน ให้ห่างจากขอบด้านขวามือ 1 นิ้ว
3) แสดงบั ญ ชีตาราง โดยระบุห มายเลขล าดั บตาราง ชื่อตาราง หรือคาอธิบาย
ตาราง และหมายเลขหน้ าตามที่ป รากฏในการศึกษาอิสระ ให้ ห มายเลขลาดับตารางอยู่ตรงคาว่า
ตารางข้างบน เว้นระยะพิมพ์ 2 ช่วงอักษร แล้วพิมพ์ชื่อตาราง หรือคาอธิบายตาราง พิมพ์หมายเลข
หน้าให้ตรงกับคาว่า หน้า
4) พิมพ์บัญชีตารางรายการแรกห่างจากคา ตารางและหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
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6.5.1.8 สารบัญภาพ (List of illustrations)
1) พิมพ์คาว่า สารบัญภาพ ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน
2 นิ้ว
2) พิม พ์ค าว่าภาพ ห่ างจากจ่าหน้าลงมาสองช่ว งบรรทัด พิม พ์ คู่ ให้ ห่ างจากริม
ขอบกระดาษซ้ายมือ 1.5 นิ้ว แล้วพิมพ์คาว่า หน้า ในแนวเดียวกันให้ห่างจากริมขอบกระดาษขวามือ
1 นิ้ว
3) แสดงบัญชีภาพประกอบโดยระบุหมายเลขลาดับภาพ ชื่อภาพหรือคาอธิบาย
ภาพและหมายเลขหน้า ตามที่ปรากฏในการศึกษาอิสระ ให้หมายเลขลาดับภาพอยู่ กับคาว่า ภาพ
ข้างบน เว้นระยะพิมพ์สองช่วงตัวอักษรแล้วพิมพ์ ชื่อภาพหรือคาอธิบายภาพ พิมพ์หมายเลขหน้าให้
ตรงกับคาว่าหน้า
4) พิมพ์บัญชีภาพประกอบรายการแรกห่างจากคาว่าภาพ 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
6.5.1.9 อักษรย่อและสัญลักษณ์ (Abbreviations and Symbols)
1) ในการศึกษาอิสระให้ จ่าหน้าว่า อักษรย่อ หรือสัญ ลักษณ์ หรืออักษรย่อและ
สัญลักษณ์แล้วแต่กรณีไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบกระดาษด้านบนสองนิ้ว
2) พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกของอารัมภบท (ถ้ามี) ห่างจากจ่าหน้าลงมา 2 ช่วง
บรรทัดพิมพ์คู่
3) แสดงบัญชีอักษรย่อและสัญลักษณ์พร้อมคาอธิบายโดยพิมพ์อักษรย่อรายการ
แรกห่างจากข้อความข้างบนสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
6.5.2 ส่วนเนื้อความ (Text)
6.5.2.1 การแบ่งเนื้อเรื่อง (Sections and Subsections)
1) การแบ่งบท ควรแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทหรือตอน ในการพิมพ์เมื่อเริ่มบท
ใหม่หรือตอนใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ
2) ให้พิมพ์ บทที่ และชื่อบทแยกคนละบรรทัด ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 2
นิ้ว โดยใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 18 ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
3) การจ่าหน้าของแต่ละบทหรือตอน ให้ปฏิบัติตามที่นิยมกันในแต่ละสาขาวิชา
6.5.2.2 ตาราง (Tables)
1) การนาเสนอตารางทาได้สามวิธี ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ
1.1) นาเสนอตารางต่อจากข้อความที่กล่าวถึงตารางนั้น หากมีเนื้อที่ไม่เพียง
พอที่จะเสนอตารางในหน้าเดียวกันกับข้อความให้พิมพ์ข้อความอื่นต่อจนหมดหน้ากระดาษแล้วจึงเริ่ม
พิมพ์ตารางในหน้าถัดไป
1.2) นาเสนอตารางทั้งหมดไว้ด้วยกันในที่หนึ่งที่ใดตามความเหมาะสม
1.3) นาเสนอตารางเป็นตอนๆ แยกจากข้อความตามความเหมาะสม
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2) ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบข้างหน้าการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์
สาหรับตารางที่มีขนาดใหญ่ให้ลดขนาดลงโดยใช้เครื่องถ่ายสาเนาหรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ให้คงความชัดเจนไว้
2.1) หากตารางยังมีความกว้างเกินกรอบของหน้า การศึกษาอิสระ ให้พิมพ์
ตาราง ตามแนวนอนของหน้ากระดาษ คือ หมุนส่วนบนของตารางเข้าหาขอบซ้ายของหน้ากระดาษ
ถ้าทาอย่างนี้ให้พิมพ์ตารางไว้หน้าหนึ่งต่างหาก ไม่ควรพิมพ์ข้อความอื่นไว้ในหน้าเดียวกัน การพิมพ์
หมายเลขหน้าจะต้องทาอย่างเดียวกับหน้าอื่นๆ
2.2) หากจ าเป็ น ต้ อ งต่ อ ตารางข้ า มหน้ า ให้ พิ ม พ์ ค าว่ า ตารางและพิ ม พ์
หมายเลขตารางไว้แล้วพิมพ์คาว่า (ต่อ) ไว้ในวงเล็บ
2.3) สาหรับตารางที่มีหัวเรื่องควบสดมภ์ (Boxhead) มากๆ ให้ แบ่งตาราง
ออกได้
3) คาอธิบายตาราง ประกอบด้วยหมายเลขตารางและชื่อตาราง ทั้งนี้
3.1) ตารางทุกตารางต้องมีหมายเลขและชื่อตาราง ชื่อตารางภาษาไทยให้ใช้
คาว่า ตารางที่ ตามด้วยหมายเลข (ตัวหนา) โดยห่างจากคาว่าตารางที่ 1 ตัวอักษร
3.2) ระบุหมายเลขตารางจะขึ้นต้นด้วยตัวเลขบทที่ คั่นด้วยมหัพภาค (.) ตาม
ด้วยลาดับที่ของตารางในบทนั้นๆ เช่น ตารางที่ 1.1 และให้เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์
ชื่อตารางเป็นตัวอักษรปกติ
3.3) ชื่อตารางควรเป็นข้อความที่กะทัดรัดและสื่อความหมายอย่างชัดเจน
3.4) พิมพ์คาอธิบายตารางไว้ด้านบนของตาราง
3.5) กรณีที่ต้องการพิมพ์ตารางตามแนวขวางของกระดาษ ให้จัดวางส่วนบน
ของตารางหั นเข้าหาขอบซ้ายของหน้ากระดาษ และวางขอบซ้ายของตัวตารางให้ ชิดขอบล่างของ
หน้ากระดาษ ส่วนเลขหน้าให้ไว้ที่กลางหน้ากระดาษด้านบนตามปกติ
3.6) การพิมพ์แหล่งอ้างอิงที่มาของตาราง ให้พิมพ์ไว้ท้ายสุดในบรรทัดจากตัว
ตาราง และพิมพ์ให้ตรงกับขอบซ้ายของตาราง โดยมีรูปแบบเหมือนกับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
6.5.2.3 ภาพ (Illustrations)
1) การนาเสนอภาพประกอบทาได้สองวิธี ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตลอดทั้ง
เล่มคือ
1.1) นาเสนอต่อจากข้อความที่สัมพันธ์กัน หากมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะเสนอ
ภาพประกอบไว้ ใ นหน้ า เดี ย วกั น กั บ ข้ อ ความ ให้ พิ ม พ์ ข้ อ ความอื่ น ต่ อ ให้ ห มดหน้ า กระดาษ
แล้วจึงเสนอภาพประกอบหน้าถัดไป หรือ
1.2) นาเสนอภาพประกอบทั้งหมดไว้ด้วยกันในที่หนึ่งที่ใดตามความเหมาะสม
2) ภาพประกอบที่ มี ข นาดใหญ่ เกิ น หน้ า กระดาษพิ ม พ์ ก ารศึ ก ษาอิ ส ระด้ า น
คอมพิ ว เตอร์ ให้ ล ดขนาดลงด้ว ยวิธีการใดวิธีการหนึ่ งที่ เหมาะสม หากวางภาพในกรอบของหน้ า
การศึ ก ษาอิ ส ระด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ต ามปกติ ไม่ ได้ ให้ วางภาพตามแนวนอน โดยให้ หั นด้ านบนของ
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ภาพประกอบชิดขอบซ้ายมือของการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์
3) คาอธิบายภาพ ประกอบด้วยหมายเลขลาดับภาพและชื่อภาพ ดังนี้
3.1) ภาพทุกภาพต้องมีหมายเลขและชื่อภาพ ชื่อภาพภาษาไทยให้ใช้คาว่า
ภาพที่ ตามด้วยหมายเลข (ตัวหนา) โดยห่างจากคาว่าตารางที่ 1 ตัวอักษร
3.2) ระบุหมายเลขภาพจะขึ้นต้นด้วยตัวเลขบทที่ คั่นด้วยมหัพภาค (.) ตาม
ด้วยลาดับที่ของภาพในบทนั้นๆ เช่น ภาพที่ 3.1 และให้เว้นระยะสองช่ วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อ
ภาพเป็นตัวอักษรปกติ
3.3) ชื่อภาพประกอบควรเป็นข้อความที่กะทัดรัดและสื่อความอย่างชัดเจน
3.4) พิมพ์คาอธิบายภาพประกอบไว้ใต้ภาพ
3.5) การพิมพ์อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ ให้พิมพ์ไว้ท้ายสุดในบรรทัดถัดจาก
คาอธิบายภาพ และพิมพ์ให้ตรงกับขอบซ้ายของภาพหรือคาอธิบายภาพนั้นๆ
6.5.2.4 อัญพจน์ (Quotations)
1) การคั ด ลอกข้ อ ความจากแหล่ งต่ างๆ จะต้ อ งเหมื อ นของเดิ ม ทุ ก ประการ
ไม่ควรแทรกข้อความอื่นใดลงในอัญพจน์ หากจาเป็นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือใช้
เชิ งอรรถอธิ บ าย หากต้ อ งการตั ด ข้ อ ความบางตอนออกไปให้ ใช้ จุ ด สามจุ ด (...) แทนข้ อ ความ
ที ่ไ ม่ต ้อ งการคัด ลอกนั ้น ในกรณีที ่อ ัญ พจน์นั ้น ไม่ใ ช่ภ าษาเดีย วกับ การศึก ษาอิส ระด้า น
คอมพิวเตอร์ให้แปลหรือถอดความไว้ด้วย
2) อัญพจน์ที่เป็นร้อยแก้ว
2.1) ถ้ามีความยาวไม่เกินสองบรรทัด ให้ พิมพ์แทรกไว้ในข้อความบรรยาย
โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่กากับ (“ ”)
2.2) สาหรับข้อความที่ยาวเกินสี่บรรทัด ให้พิม พ์แยกจากข้อความบรรยาย
โดยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย อัญ ประกาศกากับ ให้ ขึ้นบรรทัดใหม่ห่ างจากข้อความข้างบนสองช่ว ง
บรรทัด พิ มพ์ คู่ ย่ อหน้ าห่ างจากริ มขอบกระดาษด้านซ้ายสี่ ช่ว งตั วอั กษรทุ ก บรรทัด ถ้าข้อความที่
คัดลอกมานั้นมีย่อหน้าเข้ามาอีกสี่ช่วงตัวอักษร
2.3) ระบุแหล่งที่มา
3) อัญพจน์ที่เป็นบทกวี คาขวัญ คติพจน์ คาพังเพย และ สุภาษิต
3.1) ถ้ามีความยาวไม่เกินสองบรรทัด ให้ พิมพ์แทรกไว้ในข้อความบรรยาย
โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่กากับ
3.2) ถ้ามีความยาวเกินสองบรรทัด ให้พิมพ์แยกจากข้อความบรรยายโดยไม่
ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้ห่างจากข้อความข้างบนสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
3.3) วางรูปบทกวี ตามความเหมาะสม พิมพ์ชื่อผู้แต่งบทกวี ฯลฯ ไว้ข้างล่าง
ด้านขวามือ ห่างจากอัญพจน์หนึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
3.4) ระบุแหล่งที่มา
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6.5.2.5 เชิงอรรถ (Footnotes)
หลักเกณฑ์ในการพิมพ์เชิงอรรถ
1) ใส่หมายเลขกากับข้อความในเนื้อเรื่องและเลขกากับเชิงอรรถตั้งแต่หมายเลข 1
เรียงลาดับไปจนจบการศึกษาอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเชิงอรรถอ้างอิง เชิงอรรถเสริมความ และเชิงอรรถ
โยง
2) พิ ม พ์ ห มายเลขไว้ ท้ า ยข้ อ ความที่ ต้ อ งการจะท าเชิ งอรรถ ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
คัดลอกอัญพจน์ การถอดความ หรือการสรุปความไม่ว่าจะระบุชื่อเจ้าของคาพูดหรือความคิดเห็นนั้น
หรือไม่ก็ตาม
3) ถ้าเป็นการคัดลอกอัญพจน์ ให้ใส่หมายเลขไว้หลังเครื่องหมายอัญประกาศปิด
ไม่ใช่หลังชื่อบุคคล ผู้กล่าวข้อความนั้นหรือข้อความที่ผู้เขียนกล่าวนา
4) การใส่หมายเลขหลังชื่อบุคคลจะกระทาได้เฉพาะกรณีที่ต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
(เชิงอรรถเสริมความ) เกี่ยวกับบุคคลผู้นั้นหรือต้องการโยงชื่อบุคคลไปยังข้อมูลในหน้าอื่น
5) หมายเลขกากับข้อความในเนื้อเรื่องจะต้องตรงกันกับหมายเลขกากับเชิงอรรถ
จานวนเชิงอรรถและจานวนหมายเลขกากับข้อความจะต้องมีเท่ากันในแต่ละหน้า
6) การพิมพ์หมายเลขกากับข้อความในเนื้อเรื่อง ให้หมายเลขลอยเหนืออักษรตัว
สุดท้ายของข้อความครึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์เดี่ยวไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายใดๆ ไว้หน้าหรือหลังหมายเลข
ดังกล่าว
7) พิมพ์เชิงอรรถทั้งหมดไว้ที่ส่วนล่างของการศึกษาอิสระ ให้แยกข้อความบรรทัด
สุดท้ายของเนื้อเรื่องกับเชิงอรรถ โดยเว้นช่องว่างไว้หนึ่งช่ว งบรรทัดพิมพ์คู่ แล้วขีดเส้นตลอดความ
กว้างของกรอบหน้า การศึกษาอิสระเว้นช่องว่างไว้หนึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์เดี่ยว พิมพ์หมายเลขกับกับ
เชิงอรรถให้ตรงกับย่อหน้าในเนื้อเรื่อง (เว้นระยะแปดช่วงตัวอักษรพิมพ์)
8) พิมพ์อักษรตัวแรกของเชิงอรรถให้ต่ากว่าหมายเลขครึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์ เดี่ยว
ถ้าเชิงอรรถมีข้อสารสนเทศมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์บรรทัดต่อไปตรงกับกรอบหน้าด้านซ้ายมือ
9) ถ้ามีเชิงอรรถมากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละหน้า ให้เว้นช่องว่างหนึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์
คู่ระหว่างเชิงอรรถแต่ละครั้ง และพิมพ์เชิงอรรถทุกครั้งให้ตรงกัน
10) พิม พ์ บ รรทั ดสุ ด ท้ายของเชิงอรรถแต่ ล ะหน้าโดยห่ างจากริม ขอบกระดาษ
ด้านล่างหนึ่งนิ้ว
11) เว้ น ระยะหนึ่ งช่ ว งตั ว อั ก ษรหลั งเครื่ อ งหมายจุ ล ภาค (Comma) อั ฒ ภาค
(Semicolon) ทวิภาพ (Colon) และอัญประกาศ (Quotation mark)
6.5.2.6 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอ้างอิง (References)
การพิมพ์บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 5)
1) ให้ใช้ว่า บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริม
ขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว
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2) พิมพ์บรรทัดแรกของรายการแรกห่างจากจ่าหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ให้
อักษรตัวแรกอยู่ห่างจากริมขอบกระดาษด้านซ้ายมือหนึ่งนิ้วครึ่งและอักษรตัวสุดท้ายอยู่ห่างจากริม
ขอบกระดาษด้านขวามือหนึ่ งนิ้วพิมพ์บรรทัดต่อๆ ไปของรายการเดียวกัน ย่อหน้าเข้าไปแปดช่วง
ตัวอักษรพิมพ์ ให้อักษรตัวสุดท้ายของบรรทัดทุกรายการห่างจากริมขอบขวามือหนึ่งนิ้ว
3) เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
4) ให้บรรทัดสุดท้ายของหน้าอยู่ห่างจากริมขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว
5) พิมพ์หมายเลขกากับหน้าของหน้าแรกไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่างห่างจาก
ริมขอบกระดาษ 1 นิ้ว หน้าต่อๆ ไปพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษด้านบนห่างจากริมขอบ 1 นิ้ว ไม่ต้องมี
เครื่องหมายใดๆ ข้างหน้าหรือข้างหลังหมายเลข
6) ในการศึกษาอิสระภาษาไทยให้พิมพ์บรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงภาษาไทย
ก่อนภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
7) เรี ย งแต่ ล ะรายการตามล าดั บ อั ก ษรของค าแรกของแต่ ล ะรายการตาม
พจนานุกรม
6.5.3 ภาคผนวก (Appendix)
6.5.3.1 พิ ม พ์ ค าว่ า ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ ไว้ ก ลางหน้ า กระดาษ ไม่ มี
เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังตัวอักษรลาดับภาคผนวก
6.5.3.2 พิ ม พ์ ชื่ อ เรื่ อ งของภาคผนวกไว้ ก ลางหน้ า กระดาษ ห่ า งจากจ่ า หน้ า ลงไป
2 ช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ให้พิมพ์รายละเอียดในหน้าถัดไป
6.5.3.3 หากภาคผนวกหนึ่ ง เรื่ อ งนั้ น แบ่ ง ได้ เ ป็ น หลายเรื่ อ งย่ อ ย หรื อ ห ลายตอน
ให้พิมพ์ว่า ภาคผนวกพร้อมตัวอักษรกากับ และชื่อเรื่อง ไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วพิมพ์ข้อความโดย
แยกเป็นเรื่อง หรือ ตอน ในลักษณะเดียวกับ 2
6.5.3.4 ส าหรั บ จดหมาย แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบตรวจสอบ (Check
List) แบบสารวจ (Inventory) ฯลฯ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล หากมีข นาดใหญ่กว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์
การศึกษาอิสระให้ลดขนาดลงโดยการถ่ายสาเนาเอกสาร หรือพิมพ์ใหม่ในกระดาษที่ใช้พิมพ์ การศึกษา
อิสระด้านคอมพิวเตอร์
6.5.3.5 ภาคผนวกที่เป็นอภิธานศัพท์ (Glossary) หากไม่ได้นาเสนอไว้ในบทนา ให้เรียง
ศัพท์ตามลาดับอักษรโดยพิมพ์อักษรตัวแรกของศัพท์แต่ละคาห่างจากริมขอบกระดาษด้านซ้ายมือ 1.5
นิ้ว เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์คาอธิบาย หากคาอธิบายศัพท์ยาวเกินหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์
บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษร
6.5.4 ประวัติผู้เขียน (Vita หรือ Curriculum vitae)
6.5.4.1 พิม พ์ค าว่า ประวัต ิ ผู ้จ ัด ท า ไว้ก ลางหน้า กระดาษห่า งจากริม ขอบด้า นบน
2 นิ้ว
6.5.4.2 พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกห่างจากจ่าหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่

