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………………………………………………………………………………………………………

8
ตัวอย่ างการพิมพ์ ตาราง (ในกรณีท่ จี บใน 1 หน้ า)
เว้น 1 บรรทัด

ตาราง 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (ใช้ style Table Caption)
ขนาดของเส้นคู่ให้ใช้ ¾ pt
เว้น 1 บรรทัด

ประเภท
ปริญญานิพนธ์ 48 น.ก.
ปริญญานิพนธ์ 36 น.ก.
ปริญญานิพนธ์ 12 น.ก.
สารนิพนธ์ 6 น.ก.

2558-2561
5678
7890
4567
1234

ขนาดของเส้นคู่ให้ใช้ ¾ pt

เว้น 1 บรรทัด

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. (2559, มิถนุ ายน). สรุปประเภทการทาวิจยั ในมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ วารสารงานวิจยั . 9(1): 1. (ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
เว้น 1 บรรทัด

ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพในส่วนของกระบวนการการทางาน (ใช้ style Table Caption)
เว้น 1 บรรทัด

ลาดับ

กระบวนการทางาน (Process)

X

S.D.

1
2
3
4
5

กระบวนการเข้ าระบบเป็ นลาดับขันตอนที
้
่เข้ าใจง่าย
การบันทึกข้ อมูลลงบนฐานข้ อมูลมีความรวดเร็ว
การสืบค้ นหรื อค้ นหาข้ อมูลรวดเร็วและถูกต้ อง
ความยืดหยุน่ ในการเพิ่มลดข้ อมูลได้ ในภายหลัง
ระบบฐานข้ อมูลมีการป้องกันความปลอดภัยจากผู้ที่
ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู้เข้ าใช้ ระบบ
การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ
เฉลี่ยรวม

4.66
4.33
4.00
4.00
3.66

0.57
0.57
1.00
1.00
0.57

ระดับ
ประสิทธิภาพ
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

4.33
4.33
4.18

0.57
0.57
0.69

ดี
ดี
ดี

6
7

9
ตัวอย่ างการพิมพ์ ตาราง (ในกรณีท่ ไี ม่ จบใน 1 หน้ า)
เว้น 1 บรรทัด

ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบด้ านประสิทธิภาพของระบบ (ใช้ style Table Caption)
เว้น 1 บรรทัด

ลำดับ

ประสิ ทธิ ภำพของระบบ

X

S.D.

1

ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
คณาจารย์ประจาบัณฑิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
นิสติ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
การดาเนินการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการผลลัพธ์
ในรูปแบบรายงานต่างๆ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการ
สืบค้น
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการ
นาเข้าข้อมูล
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ความสามารถของระบบในด้านการลบข้อมูล
ความสามารถของระบบในด้านการประมวลผลของ
โปรแกรม
ความสามารถของระบบในด้านการป้ องกัน
ข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้

4.56

0.50

ระดับ
ประสิ ทธิ ภำพ
ดีมาก

4.36

0.55

ดี

4.30

0.46

ดี

4.43

0.62

ดี

4.33

0.54

ดี

4.33

0.54

ดี

4.50

0.57

ดีมาก

4.33

0.54

ดี

4.56

0.50

ดีมาก

4.63
4.63

0.49
0.55

ดีมาก
ดีมาก

4.36

0.55

ดี

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
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ตัวอย่ างการพิมพ์ ตารางต่ อ (ในกรณีท่ ไี ม่ จบใน 1 หน้ า)
ตาราง 3 (ต่อ) (ใช้ style Table Caption)
ลำดับ
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

ประสิ ทธิ ภำพของระบบ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
คณาจารย์ประจาบัณฑิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
นิสติ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
การดาเนินการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
คณาจารย์ประจาบัณฑิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
นิสติ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
การดาเนินการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

X

S.D.

4.56

0.50

ระดับ
ประสิ ทธิ ภำพ
ดีมาก

4.36

0.55

ดี

4.30

0.46

ดี

4.43

0.62

ดี

4.33

0.54

ดี

4.56

0.50

ดีมาก

4.36

0.55

ดี

4.30

0.46

ดี

4.43

0.62

ดี

4.33

0.54

ดี
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ตัวอย่ างการพิมพ์ ภาพประกอบ

เว้น 1 บรรทัด

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสร้ างแบบ service-oriented architecture (SOA) (ใช้ style Figure Caption)
เว้น 1 บรรทัด

ที่มา: William Wiersma. (1995). Research Methods in Education: An Introduction
p. 285.
เว้น 1 บรรทัด

(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)

เว้น 1 บรรทัด

ภาพประกอบ 2 สถาปั ตยกรรม .NET Framework

(ใช้ style Figure Caption)

ไม่โชว์เลขหน้
12 า

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เว้น 1 บรรทัด

ในการวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการงานปริ ญญานิพนธ์ /
สารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผู้วิจยั ได้ ทาการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยการประเมิ น ผลการวิ จัย จาก ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ใ ช้ ระบบ เพื่ อ วิ เ คาระห์ ห า
ประสิทธิภาพของระบบ หลังจากได้ ผลการดาเนินงานแล้ ว สามารถสรุปผลการดาเนินงาน โดยแบ่ง
หัวข้ อในการสรุปผลได้ ดงั ต่อไปนี ้ (ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
1 สรุปผลการวิจยั
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
2 อภิปรายผลการวิจยั
3 ข้ อเสนอแนะ
เว้น 1 บรรทัด

สรุ ปผลการวิจัย (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
เว้น 1 บรรทัด

อภิปรายผลการวิจัย (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

13
ข้ อเสนอแนะ (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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ตารางการตัง้ ค่ า Style ในระบบ iThesis
iThesis Style
Name

Font

Font style Size

iThesis_index.1

Cordia New

Bold

18

Alignment
Centered

Indentation
-

iThesis_index.2

Cordia New

Bold

16

Left

-

iThesis_index.3
iThesis_Normal 0.57
iThesis_Normal 0.80
iThesis_Normal 1.03
iThesis_Normal 1.26
Table Caption
Figure Caption

Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New

Bold
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

16
16
16
16
16
16
16

Thai Distributed
Thai Distributed
Thai Distributed
Thai Distributed
Thai Distributed
Left
Centered

First line 0.57
First line 0.57
First line 0.80
First line 1.03
First line 1.26
-

*** การเลือกใช้ Font สามารถเลือก Font ได้ 4 รู ปแบบ ดังนี ้ ***

Angsana New, Times New Roman, TH Sarabun New. Cordia New

นิ สิตสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน style จากลิงค์ นี �
https://ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-how-to-use-style vdo การ ใช้ ใช้ iThesis style

ใช้ สาหรับ
(บทที่1บทนา)
หัวข้ อใหญ่
ที่มาและ
ความสาคัญ,
วัตถุประสงค์
หัวข้ อรอง
เนื ้อหา ย่อหน้ าที่ 1
เนื ้อหา ย่อหน้ าที่ 2
เนื ้อหา ย่อหน้ าที่ 3
เนื ้อหา ย่อหน้ าที่ 4

ชื่อตาราง
ชื่อภาพประกอบ

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

(ใช้ style iThesis_index.1)

ประวัติผ้ เู ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ชัยรัตน์ รอดเคราะห์
21 มีนาคม 2522
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2554
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

การพิมพ์ อ้างอิงในเนือ้ หาและบรรณานุกรมให้ ใช้ โปรแกรม EndNote
และเลือกใช้ Styles .ให้ ถูกต้ องและเหมาะสมกับงานวิจัย
เช่ น Styles APA Vancouver Numbered Chicaco เป็ นต้ น
ตัวอย่ างรายการอ้ างอิงที่จะแทรกในเนือ้ หา และจัดทารายการบรรณานุกรมไปพร้ อมกัน
ด้ านท้ ายของเอกสารดังรูป

19

ตัวอย่างรูปแบบการแก้ไข ลงรายการบรรณานุกรมในโปรแกรม EndNote
การพิมพ์ข้อมูล
ผู้แต่ง
- ปภาดา, น้ อยคายาง
- หากมีมากกว่า 1 คน ให้ พิมพ์บรรทัดละชื่อ
- หากมีมากกว่า 3 คน ให้ พิมพ์แค่ 4 ชื่อเท่านัน้
- กรณีผ้ แู ต่งเป็ นหน่วยงานที่มีทงหน่
ั ้ วยงานเล็กและหน่วยงานใหญ่ ให้ พิมพ์หน่วยงานเล็ก
คัน่ ด้ วย เครื่ องหมาย“,” แล้ วตามด้ วยหน่วยงานใหญ่
2. ท้ ายข้ อมูลต้ องไม่มีเครื่ องหมายใดๆ หรื อเว้ นวรรค

โครงสร้ างข้ อมูลบรรณานุกรมสาหรับทรัพยากรแต่ ละประเภท
> Book (หนังสือทั่วไป)
Author (ชื่อผู้แต่ง)
Year (ปี พิมพ์)
Title (ชื่อหนังสือ)
Place Published (สถานที่พิมพ์)
Publisher (สานักพิมพ์)
Edition (ครัง้ ที่พิมพ์)

=
=
=
=
=
=

อรชร, คิดดี
2552
การแต่งสวน
กรุงเทพฯ
อัมรินทร
พิมพ์ครัง้ ที่ 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20
> Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่อง)
Author (ชื่อผู้แต่ง)
= อรชร,
คิดดี Year (ปี พิมพ์)
= 2552
Title (ชื่อบทความ/ชื่อเรื่ อง)
= รามเกียรติ์
Book Title (ชื่อหนังสือ)
= สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
Editor (ชื่อบรรณาธิการ)
= สมชาย, ใจกล้ า
Volume (เล่มที่อ้าง)
= 7
Page (หน้ าที่อ้าง)
= 9-15
Edition (ครัง้ ที่พิมพ์)
= พิมพพ์ครัง้ ที่ 3
Place Published (สถานที่พิมพ์)
= กรุงเทพฯ
Publisher (สานักพิมพ์)
= อัมรินทร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Journal Article (บทความวารสาร)
Author (ชื่อผู้แต่ง)
Year ปี , วัน เดือน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
Title (ชื่อบทความ)
Journal (ชื่อวารสาร)
Volume (ปี ที่)
Issue (ฉบับที่)
Pages (เลขหน้ า)

= ปรี ชา, จารณ
= 2552, 29 มีนาคม ปี , เดือน วัน
= 2016, August 29
= วัยรุ่นไทยกับการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
= โดมทัศน์
= 5
= 2
= 45-32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21
> Electronic Article (บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ )
Author (ชื่อผู้แต่ง)
= ปรี ชา, จารณ
Year ปี , วัน เดือน (ภาษาไทย)
= 2552, 29 มีนาคม
ปี , เดือน วัน(ภาษาอังกฤษ)
= 2016, August 29
Title (ชื่อบทความ)
= วัยรุ่นไทยกับการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
Journal (ชื่อวารสาร)
= โดมทัศน์
Volume (ปี ที่)
= 5
Issue (ฉบับที่)
= 2
Pages (เลขหน้ า
= 45-32
Date Accessed
= วันเดือนปี ที่สืบค้ น
(หากเป็ นภาษาอังกฤษ ใช้ เดือน วัน, ปี ) เช่น 29 มีนาคม 2552 หรื อ March 29, 2009
URL
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