
 
บทที ่2 

การพมิพ์วทิยานิพนธ์ 
 
 การจดัท าวิทยานิพนธ์นอกจากจะตอ้งมีความถูกตอ้งในเร่ืองขอ้มูล   มีความทนัสมยัและ
น่าสนใจแลว้  รูปแบบของเอกสารท่ีน าเสนอมีส่วนส าคญัไม่น้อย   ซ่ึงจะตอ้งมีความเป็นระเบียบ  
และถูกตอ้งตามสากลนิยม  สถาบนัทางการศึกษาแต่ละแห่งมกัจะก าหนดรูปแบบข้ึนมาใช้เองเพื่อ
เป็นแบบอยา่งท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาจึงก าหนดการพิมพ์
วทิยานิพนธ์ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
การจัดหน้าและข้อความ 
 1. กระดาษและการพมิพ์ 
 กระดาษท่ีใช้ท าวิทยานิพนธ์ต้องมีขนาด  8.25 x 11.75 น้ิว หรือ ขนาด A4 สีขาวท่ีมี
น ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 70 แกรม พิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 
 พื้นท่ีกระดาษท่ีใช้พิมพห์รือเขียนให้เวน้ห่างจากขอบบนของกระดาษลงมาถึงขอ้ความ
บรรทดัแรก 1.5  น้ิว (ยกเวน้หน้าแรกของแต่ละบท ห่างจากขอบบนของกระดาษลงมา  2 น้ิว)  ขอบล่าง
เวน้ 1.0 น้ิว ขอบซา้ยเวน้ 1.5 น้ิว  ขอบขวาเวน้ 1.0 น้ิว ใชก้ระดาษเพียงหนา้เดียว 
 2.  การย่อหน้า 
  2.1 การยอ่หนา้ใหเ้วน้ระยะ 7 ตวัอกัษร  แลว้พิมพท่ี์อกัษรตวัท่ี 8   
  2.2 การย่อหน้าท่ีสอง  ท่ีสาม  หรือย่อหน้าต่อๆ ไป  ให้เวน้เขา้ไปอีก 3 ตวัอกัษร       
ถา้เป็นการพิมพด์ว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีการเคาะทีละระยะตวัอกัษรนั้นมีความคลาดเคล่ือนให้ตั้ง
แท็บท่ีย่อหน้าแรกยาว  0.6 น้ิว และย่อหน้าต่อๆ ไปอีกคร้ังละ 0.25 น้ิว  กล่าวคือ  เลขท่ีตั้งแท็บจะ
เป็นไปตามล าดบั  ดงัน้ี 0.6 น้ิว 0.85 น้ิว , 1.10 น้ิว, 1.35 น้ิว… 
 3.  เลขหน้า 
  3.1 แต่ละหน้าของส่วนประกอบตอนต้นไม่ต้องใส่เลขก ากับหน้าแต่ให้นับเป็น
ตวัอกัษร ก, ข, ค, ...   
  3.2 ส่วนเน้ือเร่ืองให้พิมพเ์ลขหน้าท่ีมุมดา้นขวาห่างจากขอบบนของกระดาษลงมา 
0.75 น้ิว และจากริมขวาของกระดาษเป็นระยะ 1.0 น้ิว (ตรงกับแนวอกัษรตวัสุดท้ายของแต่ละ
บรรทดั)  ยกเวน้หนา้แรกของบทไม่ตอ้งใส่ตวัเลขแต่ใหน้บัหนา้ดว้ย 
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  3.3 ส่วนประกอบตอนทา้ยแต่ละส่วนตอ้งมีใบบอกตอนของทุกตอน  โดยใบบอก
ตอนและหนา้เร่ิมตน้ของแต่ละตอนไม่ตอ้งใส่เลขหนา้แต่ใหน้บัหนา้ต่อเน่ืองมาตามล าดบั 
  3.4 เลขหน้าให้เร่ิมนบั 1 ตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 เป็นตน้ไป จนถึงบรรณานุกรม  
ภาคผนวก  ดรรชนี (ถา้มี) 
  3.5 ในหน้าท่ีตอ้งพิมพ์ขอ้ความตามความยาวของกระดาษ (พิมพแ์นวนอน)  ให้ใส่
เลขหนา้ในต าแหน่งเดิมท่ีตรงกบัหนา้อ่ืนๆ 
  3.6 หลงัเลขหนา้ไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมายใด ๆ 
           4.  การใช้ตัวอกัษร 
           4.1 ใช้ตวัอกัษร Angsana UPC ขนาด 16 dpi ทั้ งเล่มเฉพาะบทท่ีและช่ือบทให้ใช้
ขนาด 18 dpi และเป็นตวัหนาด า ตวัอกัษรท่ีเป็นหัวขอ้ใหญ่และหัวขอ้รองให้ใชต้วัอกัษรขนาด 16 
dpi และเป็นตวัหนาด า 
           4.2 ในส่วนของวิทยานิพนธ์ท่ีเขียนดว้ยหมึกให้ใช้หมึกสีด าและปากกาท่ีมีคุณภาพ   
เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีไม่มี 
  4.3 ในตวัวทิยานิพนธ์ฉบบัท่ีส่งบณัฑิตวทิยาลยัตอ้งไม่มีรอยลบ ขดู ขีด ฆ่า  มากมาย
จนดูไม่เรียบร้อย  หากจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเล็กนอ้ยใหใ้ชห้มึกด า  และกระท าดว้ยความประณีต 
  4.4 หน้าแรกของแต่ละบทให้พิมพ์ค  าว่าบทท่ีและตัวเลขก ากับบทไว้กลาง
หนา้กระดาษของบรรทดัแรกโดยให้ตวัเลขห่างจากบทท่ีสองระยะ ตวัอกัษร ช่ือของบทให้พิมพไ์ว้
ในบรรทดัถดัลงมา  โดยวางขอ้ความไวก้ลางหนา้กระดาษเช่นเดียวกบั “บทท่ี” หากมีช่ือยาวกวา่ 1 
บรรทัด ให้แบ่งค าโดยมีบรรทัดบนยาวกว่าบรรทัดล่างและไม่ให้ เสียความหมาย ถ้าเป็น
ภาษาองักฤษใหใ้ชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ทั้งหมด เช่น ABSTRACT 
  4.5  ขอ้ความท่ีเร่ิมเน้ือหา ให้พิมพห่์างจากช่ือบทโดยเวน้วา่ง 1 บรรทดั (เคาะ enter 2 คร้ัง 
แลว้พิมพ)์ 
 5.   การก าหนดระดับความส าคัญของหัวข้อ 
  5.1  หัวขอ้ใหญ่  ให้พิมพ์ท่ีขอบพิมพ์ด้านซ้ายของหน้า ใช้อกัษรขนาด 16 dpi และ
เป็นตวัหนาด า 
  5.2  หวัขอ้รองใหเ้วน้ 7  ช่วงตวัอกัษร  (พิมพต์รงยอ่หนา้ท่ี 1 ตรงอกัษรท่ี 8) 
  5.3 หวัขอ้ยอ่ยใหเ้วน้  10  ช่วงตวัอกัษร  (พิมพต์รงยอ่หนา้ท่ี 2 ตรงอกัษรท่ี 11) 
  5.4 หวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้รองใชต้วัอกัษรตวัหนาด า และไม่มีค  าอธิบายต่อหลงั 
  5.5 การใชต้วัเลขล าดบัหวัขอ้ 
   5.5.1 บทท่ี 1, 3, 4, 5 หวัขอ้ใหญ่ไม่ตอ้งระบุตวัเลข 
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   5.5.2 เฉพาะบทท่ี 2 หวัขอ้ใหญ่ และหวัขอ้รองให้ระบุตวัเลขล าดบัหวัขอ้และ
พิมพต์วัหนาด า ดงัตวัอยา่ง 
 
ตัวอย่าง 

บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
1.  หลกัสูตรการเข้าศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  (หวัขอ้ใหญ่) 
 1.1 ความหมายของหลกัสูตร  (หวัขอ้รอง) 
 ............................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 1.2 ความส าคัญ่ของหลกัสูตร  (หวัขอ้รอง) 
 ............................................................................................................................................
........................................... มีดงัน้ี 
 1. .............................................................................  (หวัขอ้ยอ่ย) 
 2. .............................................................................  (หวัขอ้ยอ่ย) 
 ............................................................................................................................................
......................................................... มีดงัน้ี 
 1. ............................................................................  (หวัขอ้ยอ่ย) 
  1.1 .......................................................................  (หวัขอ้ยอ่ยๆ) 
  1.2 .......................................................................  (หวัขอ้ยอ่ยๆ) 
 2. ...................................................................................................................................... 
  2.1 ...................................................................... 
  2.2 ...................................................................... 
 1.3 หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  (หวัขอ้รอง) 
 ............................................................................................................................................
................................................................................................ 
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  5.6 หัวข้อภาษาไทยท่ีจ าเป็นตอ้งมีภาษาองักฤษก ากับ  ค  าภาษาองักฤษนั้นอกัษร    
ตวัแรกใหใ้ชต้วัพิมพใ์หญ่ทุกค า    
  5.7 ข้อความในเน้ือหาบทนิพนธ์ท่ีจ าเป็นต้องมีภาษาอังกฤษก ากับในบางส่วน  
ภาษาองักฤษนั้นค าแรกใหใ้ชต้วัพิมพใ์หญ่  ส่วนค าถดัๆ ไปใหใ้ชต้วัพิมพเ์ล็กตลอด ยกเวน้ช่ือเฉพาะ 
  5.8 ข้อความเน้ือหาท่ีเป็นสมการหรือสูตรท่ีซับซ้อน  ให้แยกลงมาพิมพ์ไวก้ลาง
หนา้กระดาษโดยเวน้ 1 บรรทดัวา่ง จากขอ้ความส่วนบนและส่วนล่าง 
 
การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 
 1. การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนจะช่วยท าใหข้อ้ความในบทนิพนธ์ชดัเจนข้ึน  และถา้ใช้
ควรจะให้เป็นแบบเดียวกันตั้ งแต่ต้นจนจบตามความจ าเป็น  ทั้ งน้ีนอกจากกรณีจะต้องใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนตามท่ีก าหนดบงัคบัไว ้  
 2. หลงัจ านวนเลข ขอ้ความต่างๆ ในหนา้ปกใน  หนา้สารบญั  หนา้บญัชีตารางไม่ตอ้งมี
มหพัภาค  วทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ  หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค  ให้เวน้ระยะสองช่วงตวัอกัษรก่อน
พิมพ์ขอ้ความต่อไป  เช่น Wording that is not your own is acknowledge by being put in quotation 
marks and being properly acknowledge.  A quotation with in a quotation is shown by enclosing 
those words in single quotation marks. ทั้งน้ียกเวน้มหัพภาคหลงัค าย่อต่าง ๆ ให้เวน้เพียง 1 ระยะ
ตวัอกัษรเท่านั้น  เช่น p. 2000 หรือ ค.ศ. 2000 – 10 – 31  
 3. ส าหรับค ายอ่ท่ีมีมากกวา่ 1 ค าติดกนั  ระหวา่งมหพัภาคไม่ตอ้งเวน้ระยะ  เช่น 
 

 H.RH.Prince Chula Chakrapobongse 
 M.A. 
 Ph.D. 
 พ.ศ. 
 ค.ศ. 
 ศศ.บ. 
 

 4. สูตร  สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์  ช่ือยอ่ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเป็นภาษาองักฤษท่ีรู้จกักนัแพร่หลายแลว้  ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองหมายมหพัภาค  ส าหรับภาษาไทย
นั้นใหใ้ชต้ามความนิยม  เช่น BBC CNN UNICEF 
 5. ย่อหน้าท่ีมีข้อความท่ีเร่ิมต้นด้วยเคร่ืองหมายอัญประกาศ ให้ถือว่าเคร่ืองหมาย
อญัประกาศเปิดนั้นเท่ากบัอกัษรตวัหน่ึง  ตอ้งพิมพต์วัท่ีแปด (ยอ่หนา้เขา้มา 7 ตวัอกัษร) 
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 6. การใชต้วัเลขในวทิยานิพนธ์ควรใหเ้ป็นระเบียบแบบแผนเดียวกนัทั้งฉบบั 
 7. ตวัเลขท่ีบอกช่วงจ านวนตอ้งใชจ้  านวนเต็มทั้งจ  านวนหนา้และจ านวนหลงั เช่น 950 – 
999  หรือ พ.ศ. 2541 – 2543  
 8. ตวัเลขสองจ านวนท่ีจ าเป็นตอ้งเขียนติดกนั  ให้คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค  เวน้หน่ึง
ระยะ เช่น  หน้า 10, 24 (หมายถึง หน้า 10 แล้วต่อหน้า 24) เคร่ืองหมายจุลภาคท่ีคัน่ในตวัเลขท่ีมี
มากกวา่สามหลกัไม่ตอ้งเวน้ระยะ เช่น 148,324 (หมายถึงหน่ึงแสนส่ีหม่ืนแปดพนัสามร้อยยีสิ่บส่ี) 
 
การใช้อญัประภาษ 
 1. อญัประภาษ เป็นขอ้ความท่ีอา้งอิงมาจากขอ้เขียนหรือค าพูดของบุคคล  อญัประภาษ 
มี 2 ชนิด คือ  
  1.1 อญัประภาษตรง  คือ ขอ้ความท่ีน ามาอา้งอิงโดยวธีิคดัลอกขอ้ความเดิม   
  1.2 อญัประภาษรอง  คือ ขอ้ความท่ีน ามาอา้งในลกัษณะการแปลจบัใจความ  ถอดความ
หรือสรุปความจากข้อความใดขอ้ความหน่ึง  การเขียนในรูปของอญัประภาษรองจึงเป็นการใช้
ถอ้ยค าภาษาของผูว้จิยั  มิใช่ถอ้ยค าภาษาตามตน้ฉบบัเดิม 
 2. ก่อนท่ีจะน าอญัประภาษมาแทรกไว ้ ควรมีการกล่าวน าในเน้ือเร่ืองมาก่อนวา่เป็นค า
ของใครเก่ียวเน่ืองอยา่งไรกบัขอ้ความท่ีผูเ้ขียนก าลงักล่าวถึง 
 3. ขอ้ความท่ีคดัลอกมา  ถา้มีความยาวไม่เกินส่ีบรรทดัให้ใชข้อ้ความนั้นต่อเน่ืองกนัไป
กบัขอ้ความอ่ืนๆ  ตามปกติเพียงแต่ให้ใส่อญัประกาศเปิด ( “ ) ไวห้น้าอกัษรตวัแรกของขอ้ความและ
ใส่อญัประกาศปิด ( ” ) ไวห้ลงัอกัษรตวัสุดทา้ยของขอ้ความในเคร่ืองหมาย 
 4. ขอ้ความท่ีคดัลอกมาซ่ึงมีความยาวเกิน 4 บรรทดัข้ึนไปให้พิมพแ์ยกไวต่้างหากจาก    
ขอ้ความอ่ืนๆ  โดยพิมพห่์างจากขอ้ความตอนบนและตอนล่างสองช่วงบรรทดัพิมพป์กติ  ไม่ตอ้งมี
เคร่ืองหมายอญัประกาศก ากบั  แต่ให้เวน้วา่งขอบดา้นซ้ายมือ 3 ตวัอกัษรโดยเร่ิมพิมพอ์กัษรตวัแรก
ท่ีอกัษรตวัท่ี 4  และเวน้ว่างจากแนวท้ายสุดของข้อความด้านขวามือเข้ามา 3 ตัวอักษรเช่นกัน  
ตวัอกัษรท่ีพิมพอ์ญัประภาษอาจลดขนาดลงเป็นขนาด 14 พอยตก์็ได ้
 5. ถา้ตอ้งการละขอ้ความบางตอนในอญัประภาษตรง  ให้ใชเ้คร่ืองหมายจุดไข่ปลาสาม
จุด “…” โดยก่อนและหลงัจุดไข่ปลาสามจุดใหเ้วน้อยา่งละ 1 ระยะตวัอกัษร 
 6. ขอ้ความท่ีคดัลอกมาเป็นบทร้อยกรองทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ให้จดัขอ้ความ
ไวก้ลางหนา้กระดาษตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์ของร้อยกรองนั้นๆ ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ  
แล้วบอกช่ือเจ้าของผลงานไวใ้ตบ้ทร้อยกรองนั้น ถ้าไม่ปรากฏช่ือเจา้ของผลงานให้ใช้ค  าว่า ไม่
ปรากฏช่ือในภาษาไทย  และในภาษาองักฤษ 
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ตัวอย่าง (อญัประภาษทีม่ีความยาวไม่เกนิ 4 บรรทดั) 
 “มารี  คอเรลล่ี  ช้ีให้เห็นว่าคุณสมบติัของจิตวิญญาณตรงกบัคุณสมบติัของธาตุเรเดียม 
(ซ่ึงมาดามคูรีคน้พบเม่ือ ค.ศ.1902) ธาตุเรเดียมกอปรด้วยกัมมนัตภาพรังสี (Radio-activity) เป็น
พลงังานท่ีปรากฏออกมาเป็นความร้อนและแสงสวา่ง…” 
 

ตัวอย่าง (อญัประภาษทีม่ีความยาวเกนิ 4 บรรทดั) 
 ก่ิงแกว้  อตัถากร (2544 : 1) ไดก้ล่าวถึงเบ้ืองหลงัการแปล  ชีวิตนิรันดร  ท่ีเขียนโดย มารี  
คอเรลล่ี  ดงัน้ี  
 

ขา้พเจ้าได้อ่านหนังสือชีวิตนิรันดร  (The Life Everlasting) ของมารี คอเรลล่ี (Marie Corelli) เม่ือปี 
2534  รู้สึกประทบัใจมากอ่านแบบวางไม่ลง  นอกเหนือจากการเป็นนวนิยายรักขา้มภพขา้มชาติท่ีชวน
ติดตามแลว้ หนังสือเล่มน้ียงับรรจุเน้ือหาสาระเขม้ขน้เป็นอศัจรรยเ์ก่ียวกบัชีวิตและความรักท่ีด าเนิน
ไปสู่ความครบครัน   เป็นสารนิพนธ์แห่งชีวิตและความรักท่ีเล่ือนระดบัจากความอภิรมยท์างโลกสู่
ความสูงส่งและความปรีดิปราโมทยท์างจิต  เป็นความปรีดิปราโมทย์ท่ีเกิดจากจิตท่ีเป่ียมดว้ยศรัทธา   
ความจงรักภกัดีและความดีงาม  และท่ีเขา้ถึงความสุขท่ีเป็นทิพย…์ 

 
 ตัวอย่าง  (การใช้ภาษาองักฤษก ากบัภาษาไทย) 
 รุ่งนภา  ไชภิญโญ  (2544 : 42) ไดก้ล่าวไวว้า่การตรวจติดตาม (Audit) ภายในองคก์รโดย
องค์กรเอง   เป็นการตรวจดูว่าเอกสารท่ีเราเขียนข้ึนมาตรงกับข้อก าหนด ISO 9002  และมีการ
ปฏิบติัตรงกบัท่ีเขียนไวห้รือไม่  เพื่อให้เกิดความยุติธรรมคนตรวจตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด  
ISO 10011  เช่น  ไม่ตรวจงานตวัเอง แต่ตรวจงานคนอ่ืน (Cross check) ตรวจแบบไม่จบัผดิโดยตอ้ง
แจง้วนัตรวจล่วงหนา้  เป็นตน้  


