
คู่มือ
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย

อบรม หลักสูตร ๒ วัน 

โดย: นภาพัทธ์  งามบุษบงโสภิน
(ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ ๗ เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๑)





คู่มือ
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

(พิมพ์ครั้งที่ ๗  เดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

Day 1



ผู้ที่ต้องใช้คู่มือ

oนิสิต 
oเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรูปแบบ
oเจ้าหน้าที่ ตรวจรูปแบบจบการศึกษา



ผู้ที่ต้องใช้คู่มือ

นิสติ
เจา้หนา้ที่ผูต้รวจรูปแบบ, 

อาจารยผู์ส้อน

เจา้หนา้ที่

ตรวจรูปแบบ 

จบการศึกษา



คู่มือ ๒๕๖๑
รายละเอียดประเด็นหลักๆ มีดังนี้

•ปกนอก

•ปกใน 
•ปกใน ภาษาไทย
•ปกใน ภาษาอังกฤษ

•หน้าอนุมัติ

•บทคัดย่อ 
•บทคัดย่อ ภาษาไทย
•บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

•เนื้อหา
•การต้ังค่าหน้ากระดาษ
•การย่อหน้า
•ระยะบรรทัด
•การใชต้ัวอักษร
•หัวข้อใหญ่
•หัวข้อย่อย

•การอ้างอิง

•บรรณานุกรม



ปริญญาเอก
ดุษฎีนิพนธ์



ปกนอก

บทที ่๒  หนา้ ๕๔

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)/
วิทยานิพนธ์ (ป.โท)



ปกใน 
ภาษาไทย

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)/
วิทยานิพนธ์ (ป.โท)

บทที ่๒  หนา้ ๕๕



ปกใน 
ภาษาอังกฤษ

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)

บทที ่๒  หนา้ ๕๖



หน้าอนุมัติ
ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)/
วิทยานิพนธ์ (ป.โท)

บทที ่๒  หนา้ ๖๑



บทคัดย่อ
ภาษาไทย

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)

บทที ่๒  หนา้ ๖๓

รูปแบบ



บทคัดย่อ
ภาษาไทย

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)

บทที ่๒  หนา้ ๖๙

ตัวอย่าง



บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)

บทที ่๒  หนา้ ๖๕

รูปแบบ



บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)

บทที ่๒  หนา้ ๗๐

ตัวอย่าง



ปรญิญาเอก

สารนิพนธ์



ปกนอก

บทที ่๒  หนา้ ๕๘

สารนิพนธ์ (ป.เอก)



ปกใน 
ภาษาไทย

บทที ่๒  หนา้ ๕๙

สารนิพนธ์ (ป.เอก)



ปกใน 
ภาษาอังกฤษ

บทที ่๒  หนา้ ๖๐

สารนิพนธ์ (ป.เอก)



หน้าอนุมัติ

สารนิพนธ์ (ป.เอก)

บทที ่๒  หนา้ ๖๒



บทคัดย่อ
ภาษาไทย

สารนิพนธ์ (ป.เอก)

บทที ่๒  หนา้ ๖๗



บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ

สารนิพนธ์ (ป.เอก)

บทที ่๒  หนา้ ๖๘



ปรญิญาโท

วทิยานิพนธ์



ปกนอก

บทที ่๒  หนา้ ๕๔

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)/
วิทยานิพนธ์ (ป.โท)



ปกใน 
ภาษาไทย

ดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก)/
วิทยานิพนธ์ (ป.โท)

บทที ่๒  หนา้ ๕๕



ปกใน 
ภาษาอังกฤษ

วิทยานิพนธ์ (ป.โท)

บทที ่๒  หนา้ ๕๗



บทคัดย่อ
ภาษาไทย

วิทยานิพนธ์ (ป.โท)

บทที ่๒  หนา้ ๖๔



บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ

วิทยานิพนธ์ (ป.โท)

บทที ่๒  หนา้ ๖๖



การจัดพิมพ์
ดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และสารนิพนธ์ 



การตั้งค่าหน้ากระดาษ
ขอบกระดาษ (บทที่ ๓  หน้า ๙๓)
-ด้านบน และด้านซ้าย ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๘๑ ซม.
-ด้านล่าง และด้านขวา ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๔ ซม.

การตั้งค่าเครื่อง  (บทที่ ๓  หน้า ๙๓)



การตั้งต าแหน่งเลขหน้า

ต าแหน่งเลขหน้า (Header) 
(บทที่ ๓  หน้า ๙๓)

การตั้งค่าเครื่อง  (บทที่ ๓  หน้า ๙๓)

-ด้านบน ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๔ ซม.
-ด้านขวา ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๔ ซม.



การย่อหน้า

การย่อหน้า (บทที่ ๓  หน้า ๙๔)

- ก าหนดเย้ืองซ้ายบรรทัดแรกที่ ๐.๗ นิ้ว หรือ 
๑.๗๕ ซม. 
- ก าหนดระยะห่างก่อนหน้าไว้ที่ ๖ พ้อยท์เสมอ 
(Before: 6)

การตั้งค่าเครื่อง  (บทที่ ๓  หน้า ๙๔)



ระยะบรรทัด

ระยะบรรทัด (บทที่ ๓  หน้า ๙๔)
- ภาษาไทย  ก าหนดระยะห่างหนึ่งเท่า หรือ Single
- ภาษาอังกฤษ ก าหนดระยะห่าง ๑.๕ เท่า หรือ 
(1.5 lines)

การตั้งค่าเครื่อง  (บทที่ ๓  หน้า ๙๔)



การใช้แบบอักษร
ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ (บทที่ ๓  หน้า ๘๙)

แบบอักษร ภาษาอังกฤษ ใช้ Time New Roman

หรือ TH SarabunPSK

ตัวอักษร ภาษาไทย  (บทที่ ๓  หน้า ๘๙)

แบบอักษร ภาษาไทย ใช้ TH SarabunPSK
เพียงแบบเดียว  



ตัวอักษร
ตัวอักษร ภาษาไทย  (บทที่ ๓  หน้า ๘๙)

•ชื่อบท ตัวหนา ๒๐ พ้อยท์
•หัวข้อส าคัญ ชิดซ้าย ตัวหนา ๑๘ พ้อยท์
•หัวข้อย่อย ตัวหนา ๑๖ พ้อยท์ 
•เนื้อหา ๑๖ พ้อยท์ 
•เชิงอรรถ และเลขหน้า ๑๔ พ้อยท์ 

ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ (บทที่ ๓  หน้า ๘๙)

•ชื่อบท Time New Roman ตัวหนา ๑๖ พ้อยท์ หรือ 
TH SarabunPSK ตัวหนา ๒๐ พ้อยท์

•หัวข้อส าคัญ ชิดซ้าย Time New Roman ตัวหนา ๑๔ พ้อยท์ 
หรือ TH SarabunPSK ตัวหนา ๑๘ พ้อยท์

•หัวข้อย่อย ตัวหนา Time New Roman ตัวหนา ๑๒ พ้อยท์ 
หรือ TH SarabunPSK ตัวหนา ๑๖ พ้อยท์ 

• เนื้อหา Time New Roman ๑๒ พ้อยท์ หรือ 
TH SarabunPSK ๑๖ พ้อยท์

• เชิงอรรถ และเลขหน้า Time New Roman ๑๑ พ้อยท์ 
หรือ TH SarabunPSK ๑๔ พ้อยท์ 



ข้อความที่คัดลอกมา ไมเ่กิน ๓ บรรทัด (บทที่ ๓  หน้า ๙๕)

ข้อความที่คัดลอกมา ไม่เกิน ๓ บรรทัด  
ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อความนั้น โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

แต่ให้พิมพ์ข้อความนั้นไว้ภายในเครื่องหมาย 
“...........................” (อัญประกาศ)



ข้อความที่คัดลอกมา ยาวเกิน ๓ บรรทัด (บทที่ ๓  หน้า ๙๕)

•ถ้าข้อความที่คัดลอกมาเกิน ๓ บรรทัด 
ให้ขึ้นบรรทัดใหม่
•และเว้นระยะ ๔ ช่วงตัวอักษร 
เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ ๕ (หรือ ๐.๙ ซม.)
•ในกรณีที่มีย่อหน้า ให้เว้นระยะ ๖ ช่วง
ตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ ๗ 
(หรือ ๑.๓ ซม.)

•ตัวอย่าง การพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมา
เกิน ๓ บรรทัด



การอ้างอิง
การพิมพ์เชิงอรรถ (บทที่ ๔ หน้า ๑๐๙)

•ใช้ขนาดตัวอักษร ๑๔ พ้อยท์  

•พิมพ์ย่อหน้าจากขอบซ้ายเข้ามา ๑.๗๕ ซม.

•ดูรายละเอียดเพิ่มเติม บทที่ ๔  หน้า ๑๐๙-๑๑๙

เส้นคั่น ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของเนื้อหา (before 12) 
ห่างจากบรรทัดแรกของเชิงอรรถ (before 6) 



การอ้างอิง 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม บทที่ ๔  หน้า ๑๐๙-๑๑๙)

•๑. พระไตรปิฎก
•๒. หนังสือ

•๒.๑ หนังสือทั่วไป
•๒.๒ หนังสือแปล

•๓. บทความ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม บทที่ ๔ หน้า ๑๑๒-๑๑๔)

•๔. ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
•๕. รายงานวิจัย
•๖. เอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์
•๗. สัมภาษณ์ (Interview) / สนทนากลุ่ม 
(Focus Group)
•๘. ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ฯลฯ ที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง



การอ้างอิง - พระไตรปิฎก 
คัมภีร์พระไตรปิฎก (บทที่ ๔  หน้า ๑๑๐)

•อ้างชื่อย่อคัมภีร์  เล่ม/ข้อ/หน้า.
•ให้วงเล็บ ค าว่า (บาลี)  ไว้หลังค าย่อ ในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี
•ให้วงเล็บ ค าว่า (ไทย)  ไว้หลังค าย่อ ในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย



การอ้างอิง - หนังสือ

หนังสือทั่วไป (General Books) (บทที่ ๔  หน้า ๑๑๑)

•ผู้แต่ง,  ชื่อเรื่อง,  ชื่อชุดและล าดับที่ (ถ้าม)ี หรือ เล่มที่ (ถ้ามีหลายเล่ม),  พิมพ์ครั้งที,่  
(สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ,์ ปีที่พิมพ์), หน้าหรือจ านวนหน้าที่อ้างถึง.



การอ้างอิง – ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (Dissertation/Thesis) (บทที่ ๔  หน้า ๑๑๔)

•ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์”, ระดับของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
สาขาวิชา,(คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย: ชื่อสถาบัน, ปีที่ส าเร็จ), หน้า.



การอ้างอิง – สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม
สัมภาษณ์ (Inteviews) / สนทนากลุ่ม (Focus Group) (บทที่ ๔  หน้า ๑๑๕)

•สัมภาษณ์ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,  ต าแหน่ง (ถ้าม)ี, วัน เดือน ปี (ที่สัมภาษณ์).

•สนทนากลุ่ม ชื่อผู้เข้าร่วมสนทนา,  ต าแหน่ง (ถ้าม)ี, วัน เดือน ปี (ที่จัดสนทนากลุ่ม).



เชิงอรรถ ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

บทความ / สาระสังเขปออนไลน์ (บทที่ ๔  หน้า ๑๑๗-๑๑๙)

•ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, [ประเภทของสื่อ], แหล่งที่มา: ชื่อแหล่งข้อมูล [วัน เดือน ปี 
ที่เข้าถึงข้อมูล]. 



บรรณานุกรม
บทที ่๔ หนา้ ๑๒๔-๑๒๗

ตัวอย่าง



บรรณานุกรม
บทที ่๔ หนา้ ๑๒๔-๑๒๗

ตัวอย่าง



จบการบรรยาย

สวัสดี

จัดท าโดย: นภาพัทธ์  งามบุษบงโสภิน


