ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และวิธีการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ข้อกําหนดทั่วไปในการพิมพ์วิทยานิพนธ์
1. กระดาษที่ใช้พิมพ์
กระดาษพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัดชนิด80 ปอนด์ ขนาดมาตรฐาน A4 ใช้หน้าเดียว
2. ตัวพิมพ์
ให้พิมพ์ด้วยหมึกสีดํา โดยใช้ตัวอักษร ไทยสารบรรณ นิว (TH Sarabun New) ขนาด16 ตลอดทั้งเล่ม
ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวเข้ม (Bold) และตัวเอียง (Italic) (ยกเว้นตัวเอียงที่เกี่ยวกับการอ้างอิง)
3. การเว้นบรรทัด
ใช้ระยะบรรทัด Single- space ตลอดทั้งเล่ม ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใด เช่น หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ส่วนอ้างอิง เชิงอรรถ
(Footnotes) การอ้างอิงในเล่ม (Quotations) คําอธิบายภาพ และเนื้อหาในตาราง
4. การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ
หัวกระดาษให้เว้นไว้
1.5 นิ้ว ขอบซ้ายมือเว้นไว้
1.5 นิ้ว
ขอบล่างเว้นไว้
1
นิ้ว ขอบขวามือเว้นไว้
1
นิ้ว
*** ห้ามปรับขอบขวามือให้เท่ากันตลอดทั้งหน้า เพื่อป้องกัน มิให้ระยะระหว่างคําห่างเกินจริง
5. ลําดับการจัดหน้า
ใบแทรก (กระดาษเปล่า)
ปกใน (หัวเรื่อง)
หน้าลิขสิทธิ์
หน้าอนุมัติ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
เนื้อหา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติเจ้าของผลงาน
ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ (ของสํานักหอสมุด)
ใบแทรก
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6. การลําดับเลขหน้า
ส่วนนํา :
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษรเรียงลําดับตามพยัญชนะในภาษาไทย
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้เลขโรมันตัวเล็ก เช่น i , ii , iii
เนื้อหา :
ให้ลําดับหน้าทุกหน้าโดยพิมพ์ตัวเลขอารบิคที่มุมบนขวา
** หน้าหัวเรื่อง หน้าลิขสิทธิ์ หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ ไม่ต้องใช้ตัวอักษรหรือเลขโรมันกํากับหน้า แต่ให้นับ
จํานวนหน้ารวมไปกับส่วนนําอื่น และเริ่มใส่ตัวอักษรหรือเลขโรมันกํากับหน้าที่หน้า กิตติกรรมประกาศ
ต่อจากนั้นให้ลําดับหน้าเนื้อหาโดยใช้เลขอารบิค
** การพิมพ์เลขหน้าและตัวอักษรกํากับหน้าให้เว้นจากขอบขวามือ 1 นิ้ว และเว้นจากขอบบน 1 นิ้ว
** หน้าแรกของทุกบทไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับรวมไปด้วย
7. การแบ่งบทและหัวข้อในบท
7.1 บท (Chapters) เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจําบท ให้พิมพ์คําว่า บทที่
ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน ชื่อบท ให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกันและ
ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด แล้วจึงพิมพ์เนื้อหา
ตัวอย่าง
บทที่ 1
บทนํา
เว้นบรรทัด

ความเป็นมาและความสําคัญของเนื้อหาของปัญหา

7.2 หัวข้อในบท (Headings) การแบ่งหัวข้อในแต่ละบทนั้น ถ้ามีหัวข้อย่อย ให้พิมพ์ย่อหน้าจากหัวข้อใหญ่
เช่น
1.
1.1
1.1.1
2.
2.1
2.1.1
***ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (Bullet Point) ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์***
8. ข้อความที่คัดลอกมา (Quotation)
8.1 ข้อความมีความยาวไม่เกิน 40 คํา ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศหน้าหลังข้อความที่คัดลอกมาและ
พิมพ์ข้อความนั้นรวมอยู่ในเนื้อหา รวมทั้งต้องอ้างชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง ปีที่เขียน และเลขหน้า
ที่ข้อความปรากฏในเอกสารต้นฉบับ โดยใส่ไว้ในวงเล็บหลังข้อความที่อ้างถึง เช่น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมได้กล่าวไว้ว่า “การเปิดรับสื่อในรูปแบบที่แตกต่างกันนั้น มีบทบาทต่อ
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การรับรู้ของบุคคลที่แตกต่างกัน” (กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2538, หน้า 93)
8.2 ข้อความมีความยาวเกิน 40 คํา ให้พิมพ์ย่อหน้าเข้ามาเท่ากันทุกบรรทัดจนจบข้อความโดยไม่
ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ และใส่ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง ปีที่เขียน รวมทั้งเลขหน้าที่ข้อความปรากฏ
ในเอกสารต้นฉบับ โดยใส่ไว้ในวงเล็บหน้าหรือหลังข้อความที่อ้างถึง เช่น
นอกจากนี้แล้ว ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2533) ยังได้อธิบายอีกว่า
การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร และเกิดปฏิกิริยา ตอบสนอง โดยปกติแล้วจะเป็นการสื่อสารโดย
การพูดที่ผู้พูดและผู้ฟังปรากฏตัวต่อหน้ากัน สารที่สื่อกันนั้นประกอบด้วยวัจนะสาร และ
อวัจนะสาร และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยเหตุนี้จึงทําให้จํานวนผู้ร่วมในการสื่อสารมี
จํานวนน้อย อาจจะมีจํานวน 2-3 คนหรือ 6 คนก็ได้ (หน้า 67)
หรือ
นอกจากนี้แล้วนักวิจัยยังได้อธิบายอีกว่า
การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยปกติแล้วจะเป็นการสื่อสารโดยการ
พูดที่ผู้พูดและผู้ฟังปรากฏตัวต่อหน้ากัน สารที่สื่อกันนั้นประกอบด้วยวัจนะสารและอวัจนะสาร
และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยเหตุนี้จึงทําให้จํานวนผู้ร่วมในการสื่อสารมีจํานวนน้อย
อาจจะมีจํานวน 2-3 คนหรือ 6 คนก็ได้ (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2533, หน้า 67)
8.3 ข้อความที่ยาวเกินกว่า 1 ย่อหน้า ให้เว้นระยะบรรทัดแรกของย่อหน้า (Paragraph) ที่ 2 และย่อหน้า
(Paragraph) ที่ตามมาอีก 1 ย่อหน้า เพิ่มเติมจากที่เว้นระยะไว้แล้ว ถ้าต้องการเว้นข้อความที่คัดลอก
มาบางส่วนให้พิมพ์เครื่องหมายจุด (Ellipsis points) 3 ครั้ง โดยพิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร( . . . )
8.4 ถ้าเป็นการคัดลอกข้อความแบบลอกข้อความมา (direct quotation) ต้องใส่เลขหน้าของหนังสือที่
คัดลอกมาในวงเล็บด้วย เช่น “.............................” (แม้นมาส ชวลิต, 2507, หน้า 52-53) หากต้องการ
จะเพิ่มเติมข้อความของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ลงไปในข้อความที่คัดลอกมาให้ใช้เครื่องหมาย[ ] กํากับ
เพื่อให้แตกต่างจากวงเล็บ ซึ่งอาจปรากฏในข้อความที่คัดลอกมาโดยตรงนั้น
9. ตารางและคําอธิบายตาราง (Table Notes)
ตารางประกอบด้วยลําดับที่ของตาราง ชื่อของตาราง ส่วนข้อความและที่มาของตาราง โดยปกติให้พิมพ์อยู่ใน
หน้าเดียวกันทั้งหมด โดยให้ใส่เลขหน้าตารางตามลําดับ ใช้คําว่า ตารางที่ และเลขอารบิคชิดขอบซ้ายของ
หน้ากระดาษ ในกรณีที่ชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดใหม่โดยเว้น 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์เดี่ยว
และเริ่มพิมพ์บรรทัดที่ 2-3 ให้ตรงกับชื่อของตารางในบรรทัดแรก สําหรับตารางในเนื้อหาบทต่าง ๆ ให้เว้นระยะ
จากเนื้อหาพอสมควร ถ้าตารางมีความยาวเกินกว่า 1 หน้ากระดาษ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป พิมพ์คําว่า
“(ตารางมีต่อ)” ตรงมุมขวาล่างของหน้ากระดาษ และขึ้นตารางหน้าใหม่ในหน้าต่อไป โดยพิมพ์ ตารางที่ ..... : (ต่อ)
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ตามด้วยชื่อตารางและต้องมีหัวตารางเหมือนในหน้าแรกด้วย (ดูตัวอย่างด้านล่าง) ทั้งนี้ต้องมีส่วนของข้อความใน
ตารางรวมอยู่ด้วยในแต่ละหน้าอย่างน้อย 2 บรรทัด

ตัวอย่างชื่อตาราง
ตารางที่ 1: จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์

ตัวอย่างการพิมพ์ตารางที่ยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ
ต้องมีคําว่า (ตารางมีต่อ) ท้ายตารางในหน้าแรก และในหน้าถัดไป ต้องมีชื่อตาราง ที่มีคําว่า (ต่อ)
หลังเลขตาราง รวมทั้งต้องมี หัวตารางทุกหน้า
12

13

ตารางที่ 11: ตารางการแสดงค่าความสัมพันธ์ที่จําแนกตามเพศ และชั้นปีที่
ศึกษาของนักศึกษา เกี่ยวกับส่วนประกอบในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์
ประเภทของส่วนประกอบ
1. ผู้แสดงเป็นที่รู้จัก
2. บุคลิกภาพของผู้แสดง
3. การแต่งกายของผู้แสดง
4. บทสนทนาของผู้แสดง
5. บทบรรยายในภาพยนตร์
6. น้ําเสียงของผู้แสดง
7. ความยาวของบทสนทนา
8. ความถูกต้องของภาษา
9. เพลงประกอบภาพยนตร์
10.ดนตรีบรรเลงประกอบ
ภาพยนตร์
11. แสงสีประกอบภาพยนตร์

Value

เพศ
Sig

ชั้นปีที่ศึกษา
Value
Sig

7.07

0.13

25.616

0.012

3.20

0.52

11.694

0.471

8.53

0.07

19019

0.084

10.58

0.03

11.274

0.506

1.05

0.90

19.236

0.083

1.57

0.81

10.797

0.59

4.15

0.38

27.001

0.080

1.24

0.87

18.717

0.096

8.24

0.08

23.031

0.027

0.839

0.93

9.041

0.699

1.36

0.85

9.842

0.630

ตารางที่ 11 (ต่อ): ตารางการแสดงค่าความสัมพันธ์ที่จําแนกตามเพศ และชั้นปีที่
ศึกษาของนักศึกษา เกี่ยวกับส่วนประกอบในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณา ทางโทรทัศน์
ประเภทของ
ส่วนประกอบ
12. สถานที่ในการถ่ายทํา
13. ความกระชับของ
อหา
14. เนื้อหาที่ตลกมีสาระ
15. เนื้อหาที่เน้นอารมณ์
16. คติสอนใจ

Value

เพศ
Sig

ชั้นปีที่ศึกษา
Value
Sig

4.86

0.30

22.022

0.037

1.82

0.76

13.415

0.340

0.22

0.99

14.984

0.288

1.27

0.86

21.21

0.047

3.78

0.43

14.960

0.244

จากตารางที่ 11 พบว่า มีความสอดคล้องกับสมมติฐาน
กล่าวคือ เพศมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กับระดับความเห็น...

(ตารางมีตอ)

10. ภาพและคําอธิบายภาพ
ให้ใส่เลขที่ของภาพตามลําดับ ใช้คําว่าภาพที่และเลขอารบิค ภาพทุกภาพต้องมีคําอธิบายภาพ เช่น
ตัวอย่างชื่อภาพ
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวอย่าง :
18
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภาษาในห้องสนทนา

โครงสร้างของภาษาที่ใช้สนทนาในห้องสนทนา

รูปแบบของการใช้ภาษาที่ใช้ในห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต

การนําภาษาที่ใช้ในห้องสนทนามาใช้ในชีวิตประจําวัน

11. ที่มาของภาพหรือตาราง

การระบุที่มาของภาพหรือตาราง ให้ใส่ไว้ด้านล่างของภาพหรือตาราง โดยพิมพ์คําว่า ที่มา ตามด้วย
เครื่องหมาย: ชิดขอบซ้าย แล้วต่อด้วยรายละเอียดของเอกสาร โดยให้พิมพ์เหมือนการอ้างใน
บรรณานุกรม เช่น
ที่มา: ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท. (2542). การบริหารโฆษณาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่7). กรุงเทพมหานคร : วังอักษร.
Source: Aaker, D.A. (1996). Building strong brands. New York : The Free Press.
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