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การพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 

 ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
พ.ศ. 2550 ข้อ 8 การเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ข้อ 8.1 ให้นักศึกษาเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
โดยมีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ที่ เป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มวิชานั้น ๆ โดยเมื่อยึดรูปแบบใดแล้ว ให้ใช้
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องศึกษาข้อก าหนดและรูปแบบของการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามคู่มือ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์นี้ให้ละเอียด ก่อนลงมือพิมพ์วิทยานิพนธ์ ถ้าจะให้ผู้อ่ืนพิมพ์ก็ควรอธิบายให้ผู้นั้นเข้าใจ หรือ
ให้อ่านคู่มือนี้ให้เข้าใจเสียก่อนลงมือพิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียเวลาแก้ไขเมื่อพิมพ์ผิดหรือต้องพิมพ์ใหม่ หากมี
ความสงสัยประการใดควรสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือผู้รับผิดชอบตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 ต่อไปนี้เปน็รายละเอียดของข้อก าหนดและรูปแบบของการพิมพ์วิทยานิพนธ์พอสงัเขป 
 

กระดาษทีใ่ช ้
 

 ใช้กระดาษขนาด A 4 ควรเป็นกระดาษที่มีความหนาพอสมควร (ประมาณ 80 แกรม) ไม่ควรใช้
กระดาษที่ฉีกขาดได้ง่าย หรือกระดาษที่หมึกพิมพ์ลบเลือนง่าย (erasable paper) กระดาษหนึ่งแผ่นใช้พิมพ์เพียง
หน้าเดียวเท่านั้นตลอดทั้งเล่มของวิทยานิพนธ์ 
 

ตัวพิมพ์และระยะบรรทัด 
 

 พิมพ์ด้วยแบบอักษรที่เป็นมาตรฐาน แบบเดียวกันตลอดเล่ม ขนาดอักษรเทียบได้กับอักษรภาษาไทย
ขนาด 16 พอยต์ นอกจากกรณีตัวพิมพ์ในตารางหรือภาพประกอบต่าง ๆ ที่อาจจ าเป็นต้องใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือ
ย่อส่วน เพื่อให้ตารางหรือภาพประกอบนั้น ๆ อยู่ในกรอบของการวางรูปหน้ากระดาษที่ก าหนด  
 การเว้นระยะบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันโดยตลอด โดยเว้นห่างกัน 1 บรรทัดพิมพ์ บรรทัดระหว่าง 
แต่ละเนื้อหาและหัวข้อใหญ่ อาจห่างกว่าปกติตามความสวยงาม แต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดเล่ม 
 
 

การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
 

 การล าดับหน้าในส่วนประกอบตอนต้น ให้ล าดับหน้าโดยใช้ตัวอักษร ก ข ค ง ... โดยเริ่มนับปกใน
ภาษาไทย เป็นหน้า ก ตามล าดับ แต่จะไม่พิมพ์เลขล าดับหน้าของปกในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหน้า
อนุมัติ  ดังนั้นการพิมพ์ล าดับหน้าจึงเริ่มต้นด้วยอักษร “ง” ที่หน้าของบทคัดย่อภาษาไทย ในกรณีที่ใช้ภาษาอ่ืนที่
ไม่ใช่ภาษาไทยในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ให้ล าดับหน้าโดยใช้ตัวเลขโรมันพิมพ์เล็ก i ii iii iv ... 
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 การล าดับหน้าในส่วนประกอบตอนเนื้อเรื่องและส่วนประกอบตอนท้าย ตั้งแต่บทที่ 1 ไปจนจบเล่ม 
ต้องใช้ตัวเลขเรียงตามล าดับไปโดยนับทุกหน้า ไม่ใช้ตัวเลขกับจุดทศนิยม เช่น 1.1 หรือผสมกับตัวอักษร เช่น 1-ก 
การใช้ตัวเลขให้ใช้ได้เฉพาะเลขไทยหรือเลขอารบิค แบบใดแบบหนึ่งตลอดเล่ม 
 การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าที่มุมบนด้านขวามือตรงแนวกรอบของหน้ากระดาษด้านขวาห่าง
จากขอบกระดาษ 1 นิ้ว  
  

การพิมพ์บทที่ หัวข้อ และย่อหน้า 
 

 เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ พิมพ์ “บทที่” กลางหน้ากระดาษ เว้นระยะจากขอบกระดาษด้านบน 2 
นิ้ว พิมพ์ชื่อบทกลางหน้ากระดาษโดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ ขนาดตัวอักษรเท่ากับเนื้อหาแต่จะใช้อักษรตัวหนา 
 ถ้าบทใดไม่มีหัวข้อย่อย มีแต่หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์หัวข้อไว้กลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องใส่หมายเลขหรือ
ตัวอักษรก ากับ 
 ถ้าบทใดมีหัวข้อใหญ่และมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกไปอีก 1 ระดับ ให้พิมพ์หัวข้อใหญ่ไว้กลางหน้า 
พิมพ์หัวข้อย่อย (หัวข้อรอง) ชิดขอบซ้ายมือ (ดูตัวอย่างหน้า 66)  
 ในแต่ละบทไม่จ าเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะไม่มีหัวข้อย่อยก็ได้ 
 ถ้าบทใดมีหัวข้อใหญ่และมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกไปอีก 2 ระดับ หัวข้อย่อยของหัวข้อย่อยที่พิมพ์ชิด
ขอบซ้ายมือ (หัวข้อรอง) ให้พิมพ์ย่อหน้าเข้ามา 0.75 นิ้ว เช่นเดียวกันกับการย่อหน้าปกติแล้วให้พิมพ์ข้อความ
ต่อไปโดยไม่ต้องย่อหน้าใหม่ (ดูตัวอย่างหน้า 66) 
 ถ้าแบ่งหัวข้อออกเป็นมากกว่า 3 ระดับ ให้ใช้ระบบตัวเลข โดยเพิ่มตัวเลขและจุดทศนิยมตามล าดับ 
เช่น 
 1. …………………………. 
 1.1 ………………. 
 1.1.1 …………………. 
 1.1.1.1 ………………….. 
 1.1.1.2 ………………….. 
 1.1.2 …………………………….. 
 1.2 ………………………. 
 2. ………………………. 
 ฯลฯ 
 การพิมพ์หัวข้อให้ใช้อักษรตัวหนา 
 ส าหรับการย่อหน้าในเนื้อหาและบรรทัดแรกของเชิงอรรถ (footnote) จะเว้น 0.75 นิ้ว จากแนวการ
พิมพ์ด้านซ้ายมือ การย่อหน้าของข้อความชนิดอื่น ๆ ให้ดูค าอธิบายเฉพาะชนิดของข้อความนั้น ๆ 
 
 



 

หน้า 14                                                               เล่ม 2 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี 

 
การพิมพ์อัญพจน์ 

 1. การพิมพ์อัญพจน์หรือข้อความที่คัดมาอ้างอิงโดยตรง (quotations) ที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด 
ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหา โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ ใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศ (“…”) ก ากับ 
 ถ้าอัญพจน์มีความยาวเกินกว่า 3 บรรทัด ต้องพิมพ์แยกจากเนื้อหาของเรื่องโดยขึ้นบรรทัดใหม่
พิมพ์ย่อหน้าเข้ามาโดยเว้น 4 ช่วงตัวอักษร ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของทุกบรรทัด และลดขนาดตัวอักษรลง 1 
ขนาด ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศก ากับ แล้วอ้างอิงที่มาของอัญพจน์ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาไม่ต้อง
ใส่หมายเลขก ากับ ให้พิมพ์ที่มาของอัญพจน์ตามแบบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี  
 

              

 ข้อความ ......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

  ข้าพเจ้าไม่เห็นชอบในวิธีการท่ีจะใช้ก าลังบังคับราชส านักกรุงสยามให้ยอมในสิ่งท่ีเราพึงประสงค์ 
แท้จริงในขณะน้ีมีข่าวลือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน และเจ้านายพระองค์น้ันซ่ึงข้าพเจ้า
เห็นชอบก็บังเอิญเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมด้วย เจ้านายพระองค์น้ันทรงนิยมอริยธรรมฝรั่ง มีความรู้ใน
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และทรงรอบรู้ ในวิทยาศาสตร์ยุโรปเป็นอันมาก โดยเฉพาะในวิชาดาราศาสตร์ 
(ขจร สุขพานิช, 2519: 225) 

 

 

 อัญพจน์ที่เป็นบทร้อยกรอง เช่น โคลงกลอนฯ ถ้ายกมาอ้างอิงมากกว่า 2 บรรทัดให้พิมพ์ขึ้น
บรรทัดใหม่โดยวางระยะให้อยู่กลางหน้ากระดาษพอดีและให้รักษารูปแบบของฉันทลักษณ์เดิมไว้ไม่ต้องใช้
เครื่องหมายอัญประกาศ เว้นแต่จะยกมาอ้างพร้อมกันหลาย ๆ บท จะโดยผู้แต่งคนเดียวกันหรือผู้แต่งหลายคน  
ก็ตามต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศก ากับทุกบท  
 2. การพิมพ์ข้อความที่ยกมาอ้างอิงที่มิใช่อัญพจน์ ให้พิมพ์ต่อในเนื้อหาตามปกติโดยไม่ต้องใส่
เครื่องหมายอัญประกาศก ากับแล้วแจ้งแหล่งที่มาของข้อความนั้น ๆ  
 

การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน 
 
 หลังเครื่องหมาย  . มหัพภาค (period) เว้น 2 ระยะ 
  , จุลภาค (comma) เว้น 1 ระยะ 
  ; อัฒภาค (semi-colon) เว้น 1 ระยะ 
  : ทวิภาค (colons) เว้น 1 ระยะ 
  “...” อัญประกาศ (quotation marks) เว้น 1 ระยะ 


