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บทที่ 5 

การจัดพิมพ์และการบันทึกเนื้อหาวิทยานิพนธ์ 

การจัดพิมพ์และการบันทึกเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ก าหนดให้มีรูปแบบเดียวกัน 
ดังจะพิจารณาออกเป็นสองประการ คือ การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ และการบันทึกเนื้อหาวิทยานิพนธ์ในแผ่น 
CD-ROM 

5.1  การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

5.1.1  กระดาษที่ใช้พิมพ์ ใช้กระดาษขาวไม่มีเส้นบรรทัด ชนิด 80 แกรม ขนาด A4  พิมพ์ข้อความ
เพียงหน้าเดียว  ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16  ตัวอักษรสีด า 

5.1.2  การเว้นขอบของกระดาษ และการขึ้นบรรทัดใหม่ หัวกระดาษและขอบกระดาษก าหนดดังนี้ 
  1) การเว้นหัวกระดาษ 
   1.1) กรณีส่วนน าของวิทยานิพนธ์ ก่อนจะเข้าเนื้อเรื่อง และส่วนหลังของ
วิทยานิพนธ์ หลังจากจบบทสุดท้ายในเนื้อเรื่อง ให้เว้นหัวกระดาษไว้ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร ยกเว้นบทคัดย่อ
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้เว้นหัวกระดาษไว้ 1.25 นิ้ว หรือ 3.125 เซนติเมตร และหน้าลิขสิทธิ์ ให้เว้น
หัวกระดาษไว้ 5.5 นิ้ว หรือ 13.75 เซนติเมตร 
   1.2) กรณีส่วนเนื้อเรื่อง 
    1.2.1) เมื่อขึ้นบทใหม่ ให้เว้นหัวกระดาษไว้ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร 
    1.2.2) เมื่อขึ้นหน้าใหม่ภายในบท ให้เว้นหัวกระดาษไว้ 1.25 นิ้ว หรือ 
3.125 เซนติเมตร 
  2) การเว้นขอบกระดาษด้านขวา และด้านล่างกระดาษ ให้เว้นไว้ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร 
ยกเว้นหน้าลิขสิทธิ์ ให้เว้นขอบกระดาษด้านล่างไว้ 5.5 นิ้ว หรือ 13.75 เซนติเมตร 
  3) การเว้นขอบกระดาษด้านซ้าย ให้เว้นไว้ 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 เซนติเมตร 

5.1.3  การเว้นระยะระหว่างบรรทัด การพิมพ์ข้อความในวิทยานิพนธ์ให้ใช้ระยะห่าง 1 บรรทัด 

5.1.4  การย่อหน้า เว้นระยะไปจากแนวปกติ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร กรณีต้องมีการย่อหน้าเข้า
ไปอีกจากการย่อหน้าครั้งแรก ให้เว้นระยะครั้งละ 0.5 นิ้ว หรือ 1.25 เซนติเมตร  

5.1.5  การขึ้นหน้าใหม่ ให้พิมพ์ข้อความมาถึงขอบด้านล่างกระดาษเว้นระยะขอบล่าง 1 นิ้ว  หรือ 
2.5 เซนติเมตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 5.1.2) เมื่อพิมพ์ข้อความถึงด้านล่างกระดาษแล้ว ข้อความต่อไปต้องขึ้น
หน้าใหม่ แม้ว่าจะมีข้อความเหลืออีกเพียงหนึ่งบรรทัดจะจบความในย่อหน้านั้นก็ตาม 

หากจะต้องขึ้นย่อหน้าใหม่ แต่มีเนื้อที่ในหน้านั้นเหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียว ให้ยกย่อหน้า
นั้นไปตั้งต้นพิมพ์ในหน้าถัดไป  

กรณีที่พิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้นๆ  ให้ยกค านั้นทั้งค าไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไป  ห้ามตัด
ส่วนท้ายของค าไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ ตัวอย่างเช่น ค าว่า “มหาวิทยาลัยพายัพ” ห้ามแยกบรรทัดเป็น 
“มหาวิทยาลัยพา–ยัพ” หรือค าว่า “กลยุทธ์”  ห้ามพิมพ์แยกเป็น  “กล-ยุทธ์” เป็นต้น 

5.1.6  ตัวเลขที่ใช้ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์  ในเนื้อเรื่องหรือการล าดับหน้าบท และหัวข้อให้ใช้
ตัวเลขอารบิก 
 



คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 

 

2 

5.1.7  หน้าสารบัญ  
1) พิมพ์ค าว่า สารบัญ ไว้กลางหน้ากระดาษ โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด

ตัวอักษร 20 หนา ห่างจากหัวกระดาษ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร เว้นขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 เซนติเมตร เว้นขอบกระดาษด้านขวา และด้านล่างกระดาษ 
1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร กรณีท่ีสารบัญไม่จบในหน้าเดียว ให้ขึ้นหน้าใหม่โดยเว้นจากหัว
กระดาษลงมา 1.25 นิ้ว หรือ 3.125 เซนติเมตร 

2) เว้นระยะลงมาสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ แสดงบัญชีการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบท โดยระบุ
เลขที่บทและชื่อบท พร้อมหมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ และส่วนอ่ืนๆ 
ยกเว้นหน้าปกใน หน้าอนุมัติ หน้าลิขสิทธิ์ และหน้าค าอุทิศ ในส่วนนี้ให้ใช้แบบอักษร TH 
SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต ิ

3) ให้เขียนส่วนน า และบทที่ พร้อมทั้งชื่อบท ชิดริมซ้ายของขอบกระดาษ ส่วนหัวข้อย่อย ให้
เยื้องเข้าไปครั้งละ 0.5 นิ้ว หรือ 1.25 เซนติเมตร ใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา  (...) ยาว
ต่อเนื่องจนถึงเลขหน้า กรณีชื่อบท หรือชื่อหัวข้อย่อยไม่จบในบรรทัดเดียว ให้เริ่มต้น
บรรทัดใหม่ตรงกับชื่อบท หรือชื่อหัวข้อย่อย และใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลาในบรรทัด
สุดท้าย 

5.1.8  ตารางและสารบัญตาราง 
1) การก าหนดหมายเลขตาราง อาจท าได้ 2 แบบ นักศึกษาสามารถเลือกเขียนแบบใดแบบ

หนึ่งเพียงแบบเดียว ดังต่อไปนี้ 
1.1) ก าหนดหมายเลขตารางโดยใช้รูปแบบ “บทที่.เลขท่ี” เช่น ตารางแรกท่ีปรากฏในบท

ที่ 1 เป็น ตารางที่ 1.1 ตารางที่สองที่ปรากฏในบทที่ 1 เป็น ตารางที่ 1.2 ตาราง
แรกที่ปรากฏในบทที่ 2 เป็น ตารางที่ 2.1 ตารางที่สองที่ปรากฏในบทที่ 2 เป็น 
ตารางท่ี 2.2 เป็นต้น 

1.2) ก าหนดหมายเลขตารางเรียงตามล าดับตารางหมายเลข 1 ตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงบท
สุดท้าย เป็น ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 ตามล าดับ 

2) การพิมพ์ตาราง  
2.1) ชื่อตาราง ต้องเขียนให้อ่านแล้วสามารถเข้าใจข้อมูลที่เสนอในตารางได้ โดยให้เขียน

ชื่อตารางเป็นภาษาเดียวกันทั้งหมด (เท่าที่ท าได้) และชื่อตารางในสารบัญตารางกับ
ชื่อตารางในเนื้อหาวิทยานิพนธ์จะต้องตรงกัน 

2.2) ชื่อตาราง หมายเลขตาราง และค าอธิบายให้เขียนด้านบนซ้ายสุดของตาราง โดย
พิมพ์ค าว่า “ตารางที่” และหมายเลขด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด
ตัวอักษร 16 หนา ตามด้วยชื่อตารางตัวปกติ เช่น “ตารางที่ 1.1 การแสดงความ
หนาแน่นของประชากร” 

2.3) หากชื่อตารางยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยพิมพ์ให้ตรงกับอักษร
ตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดข้างบน และไม่ต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค  (-) หลัง
ประโยคแรก 
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2.4) หากตารางยาวเกินไปจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ต่อในหน้า
ถัดไป โดยมีหมายเลขล าดับตารางและวงเล็บค าว่า “ต่อ” ท้ายหมายเลขตาราง เช่น 
“ตารางท่ี 1.1 (ต่อ)” โดยค าว่า “ต่อ” ให้ใช้เป็นตัวปกติ 

2.5) ตารางที่พิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขและชื่อตารางไว้ด้านซ้าย
ของกระดาษ (ด้านสันปก) 

2.6) ตารางที่มีความจ าเป็นต่อเนื้อหาน้อย ให้แสดงไว้ในภาคผนวก เช่น  ตารางวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) เป็นต้น 

2.7) ค าย่อหรือค าขยายความหมายในตาราง ให้เขียนอธิบายไว้ท้ายตารางด้านล่าง  ก่อน
ค าว่า “ที่มา” (ในกรณีที่อ้างอิงตารางของผู้อ่ืน) และให้พิมพ์ไว้ชิดขอบซ้ายสุดของ
ตาราง 

2.8) การอ้างอิงตารางจากผู้อ่ืน ต้องแสดงค าว่า “ที่มา” ไว้ด้านล่างตารางชิดขอบซ้ายสุด
ของตาราง และพิมพ์ค าว่า “ที่มา” เป็นตัวหนา 

3) หน้าสารบัญตาราง  
3.1) พิมพ์ค าว่า “สารบัญตาราง”  ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากหัวกระดาษ 2 นิ้วหรือ 5 

เซนติเมตร โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา 
3.2) พิมพ์ค าว่า “ตารางท่ี” ห่างจากหัวข้อ “สารบัญตาราง”ลงมาสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ 

ในส่วนนี้ให้ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต ิ
3.3) แสดงบัญชีตารางโดยระบุหมายเลขล าดับตาราง ชื่อตาราง หรือค าอธิบายตาราง 

และหมายเลขหน้า ตามท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ์  

5.1.9  ภาพและสารบัญภาพ 
1) การก าหนดหมายเลขภาพ ให้เขียนเช่นเดียวกับการเขียนหมายเลขตาราง โดยนักศึกษา

สามารถเลือกเขียนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว (ดูหัวข้อ 5.1.8 ตารางและสารบัญ
ตาราง) 

2) การพิมพ์ภาพ  
2.1) ชื่อภาพ ต้องเขียนให้อ่านแล้วสามารถเข้าใจข้อมูลที่เสนอในภาพได้ โดยเขียนชื่อภาพ

เป็นภาษาเดียวกันทั้งหมด (เท่าที่ท าได้) และชื่อภาพในสารบัญภาพและชื่อภาพใน
เนื้อหาวิทยานิพนธ์จะต้องตรงกัน 

2.2) ชื่อภาพ หมายเลขภาพ และค าอธิบายให้เขียนด้านล่างกึ่งกลางภาพ โดยพิมพ์ค าว่า 
“ภาพที่” และหมายเลขด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 หนา 
ตามด้วยชื่อภาพตัวปกติ เช่น “ภาพที่ 1.1 การแต่งกายยุคโบราณ” 

2.3) หากชื่อภาพยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปตรงกลางภาพ และไม่ต้อง
ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (-) หลังประโยคแรก 

2.4) หากภาพยาวเกินไปจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ต่อในหน้า
ถัดไป โดยมีหมายเลขล าดับภาพและวงเล็บค าว่า “ต่อ” ท้ายหมายเลขภาพเช่น 
“ภาพที่ 1.1 (ต่อ)” โดยค าว่า “ต่อ” ให้ใช้เป็นตัวปกติ 

2.5) ภาพที่พิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขและชื่อภาพไว้ด้านซ้ายของ
กระดาษ (ด้านสันปก) 
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2.6) ภาพที่มีความจ าเป็นต่อเนื้อหาน้อย ให้แสดงไว้ในภาคผนวก 
2.7) ค าย่อหรือค าขยายความหมายในภาพ ให้เขียนอธิบายไว้ท้ายภาพด้านล่าง บรรทัดต่อ

จากชื่อภาพ ก่อนบรรทัด “ที่มา” (ในกรณีที่อ้างอิงภาพของผู้อ่ืน) และให้พิมพ์ไว้ชิด
ขอบซ้ายสุดของภาพ 

2.8) การอ้างอิงภาพจากผู้แต่งอ่ืน ต้องแสดงค าว่า “ที่มา” ไว้ด้านล่างภาพโดยให้ชิดขอบ
ซ้ายสุดของภาพ และพิมพ์เป็นตัวหนา 

3) หน้าสารบัญภาพ  
3.1) พิมพ์ค าว่า “สารบัญภาพ”  ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากหัวกระดาษ 2 นิ้ว หรือ 5 

เซนติเมตร โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา 
3.2) พิมพ์ค าว่า “ภาพที”่ ห่างจากหัวข้อ “สารบัญภาพ” ลงมาสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ใน

ส่วนนี้ให้ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต ิ
3.3) แสดงบัญชีภาพโดยระบุหมายเลขล าดับภาพ ชื่อภาพหรือค าอธิบายภาพ และ

หมายเลขหน้า ตามท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ์  

5.1.10 การล าดับหน้า 
1) ส่วนน าเรื่อง เริ่มตั้งแต่หน้ากิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ รวมทั้งอักษรย่อและสัญลักษณ์ ให้ล าดับหน้าโดยใช้
อักษร ก ข ค ง ... ตามล าดับ (กรณีเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้ล าดับหน้าโดยใช้
อักษร a b c d … ตามล าดับ) โดยพิมพ์ไว้ด้านล่างตรงกลางของกระดาษ ห่างจากขอบ
ล่างของกระดาษ  0.5 นิ้ว หรือ 1.25 เซนติเมตร 

2) ส่วนเนื้อเรื่อง เริ่มตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 รวมไปถึงส่วนบรรณานุกรม และภาคผนวก 
(ถ้ามี) ให้ล าดับหน้าโดยใช้ตัวเลขอารบิกเริ่มนับหน้าเรียงจาก 1 2 3... โดยพิมพ์ไว้ด้านล่าง
ตรงกลางของกระดาษ ห่างจากขอบล่างของกระดาษ  0.5 นิ้ว หรือ 1.25 เซนติเมตร และ
ให้พิมพ์เลขหน้าทุกหน้า 

5.1.11 การพิมพ์บท หรือภาค และหัวข้อในบท 
1) เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง และต้องมีเลขล าดับบท (บทที่ 1  บทที่ 2 บทที่ 3 

…) โดยพิมพ์ “บทที่ …” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษห่างจากหัวกระดาษ 2 นิ้ว หรือ 5 
เซนติเมตร ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา พิมพ์ชื่อบทใน
บรรทัดต่อมา โดยพิมพ์เว้นระยะห่างจากบรรทัดบน 1.5 บรรทัด ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 
บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2–3 บรรทัดตามความเหมาะสม 

2) ในกรณีที่วิทยานิพนธ์มีความยาวมาก และอาจแบ่งออกได้เป็นหลายภาค (หรือหลายตอน) 
ให้พิมพ์เลขล าดับภาคและชื่อของภาคไว้อีกหน้าหนึ่งต่างหาก เรียกว่า หน้าบอกภาค หน้า
นี้จะอยู่ก่อนที่จะถึงบทแรกของภาคนั้นๆ 
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ส าหรับภาคซึ่งมีชื่อสั้น อาจจะพิมพ์ไว้บรรทัดเดียวกับเลขล าดับภาคเลยก็ได้ 
(เช่น ภาคที่ 1 ปฐมกาล) แต่หากชื่อยาว  ให้พิมพ์ชื่อภาคไว้อีกบรรทัดหนึ่ง หรืออีกหลาย
บรรทัดแล้วแต่ความยาวของชื่อตามความเหมาะสม โดยเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ทั้งนี้ให้
จัดข้อความทั้งหมดไว้กลางหน้ากระดาษ โดยให้ห่างจากหัวกระดาษและขอบล่างของ
กระดาษเท่ากัน และห่างจากขอบซ้ายและขอบขวาของกระดาษเท่ากันด้วย 

การจัดสารบัญในกรณีที่วิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็นภาคหรือตอน ให้จัดบทน าไว้
ก่อนภาคหรือตอน 

5.1.12 การพิมพ์หัวข้อใหญ ่และหัวข้อย่อย 
1) หัวข้อใหญ่ในแต่ละบท ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด

ตัวอักษร 18 หนา เว้นระยะห่างจากเนื้อความก่อนหน้า 1 บรรทัด และก่อนเริ่มเนื้อความ
ภายในหัวข้อใหญ่ ให้เว้นระยะห่างจากหัวข้อใหญ่ลงมา 1.5 บรรทัด  

2) หากในหัวข้อใหญ่นั้นมีหัวข้อย่อย ให้พิมพ์เยื้องไปตามล าดับหัวข้อใหญ่ 1 นิ้ว  หรือ 2.5 
เซนติเมตร ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 หนา 

3) หากในหัวข้อย่อย มีหัวข้อย่อยอีก ให้พิมพ์เยื้องไปตามล าดับหัวข้อย่อย 0.5 นิ้ว หรือ 1.25 
เซนติเมตร ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 และขีดเส้นใต้ 
 
ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย 
 

2.1 หัวข้อใหญ่ 

  2.1.1 หัวข้อย่อยแรก 
   2.1.1.1 หัวข้อย่อยถัดมา 
 

5.1.13 การเขียนอัญประกาศ (Quotations) 
อัญประกาศ  คือ  ข้อความที่ผู้เขียนคัดลอกมาจากข้อเขียนหรือค าพูดของผู้อ่ืน เพ่ือใช้ประกอบเนื้อ

เรื่องในวิทยานิพนธ์ 
อัญประกาศที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อจากข้อความในวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ต้องขึ้น

บรรทัดใหม่ และต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่ไว้ด้วย เช่น “…………” ถ้ามีข้อความอ่ืนที่คัดลอกมาซ้อนอยู่ 
ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ส าหรับข้อความที่ซ้อนอยู่ เช่น “……‘…..’….. ”  

อัญประกาศที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ด้วยตัวเอียง และขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้ามา
อีก  3  ระยะตัวพิมพ์จากย่อหน้าธรรมดาทุกบรรทัด ในกรณีที่มีย่อหน้าภายในอัญประกาศ ก็ให้ย่อหน้าเข้ามา
อีก 2 ระยะตัวพิมพ์ อัญประกาศท่ีพิมพ์แบบนี้ไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ (Quotation Marks) ก ากับ 
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5.2 การบันทึกเนื้อหาวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ PDF File ที่มีข้อความตรงกันกับ
รายงานวิทยานิพนธ์ทุกประการในแบบตรวจสอบความถูกต้อง โดยมหาวิทยาลัยก าหนดรูปแบบดังนี้ 

5.2.1  รูปแบบตรวจสอบความถูกต้อง มีข้อความเรียงล าดับจากบนลงล่าง เว้นระยะห่างระหว่าง
ข้อต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 หนา ยกเว้นข้อความ   
ในข้อ 7) และ ข้อ 8) ให้ใช้ขนาดอักษร 16 ปกติ รายละเอียดดังนี้ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 13) 

1) ตรามหาวิทยาลัย อยู่กึ่งกลางด้านบนของกระดาษ ขนาดด้านละ 1 นิ้ว หรือ 2.5 
เซนติเมตร  

2) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
3) ชื่อ ชื่อสกุล ผู้จัดท า (ไม่ใช้ค าว่า นาย นาง นางสาว หรือค าน าหน้านามอ่ืนๆ ยกเว้น 

ยศทหาร ต ารวจ หรือราชทินนาม) 
4) ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา (ถ้ามี)  
5) คณะ และชื่อมหาวิทยาลัย 
6) เดือน ปีทีไ่ด้รับอนุมัติ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ข้อ 3.1.4) 
7) เขียนข้อความว่า “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหน้าสาขาวิชาได้ตรวจสอบ

ความถูกต้องตามท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าแนะน าเรียบร้อยแล้ว” 
8) ลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหน้าสาขาวิชา พร้อมระบุ  
  วันเดือนปี ที่ลงนาม 
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5.2.2  การบันทึกเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ก าหนดรายละเอียดการแยกไฟล์ในแผ่นซีดี-รอม คือ ชื่อสาม
ตัวแรกเป็นเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ และต่อด้วยรหัสนักศึกษา 

 

 เนื้อหา ชื่อไฟล์ 3 ตัวแรก 

1. ปกนอก 1CO 

2. ปกใน หน้าอนุมัติ หน้าลิขสิทธิ์ หน้าค าอุทิศ กิตติกรรมประกาศ            2TP 

3. บทคัดย่อ 3AB 

4. สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ อักษรย่อและสัญลักษณ์              4TC 

5. บทที่  1 5T1 

6. บทที่  2 6T2 

7. บทที่  3 7T3 

8. บทที่  4 8T4 

9. บทที่  5 9T5 

10. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง BR 

11. ภาคผนวก ประวัติผู้จัดท า APP 

12. หน้าอนุมัติท่ีมีการลงนามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   APV 

 
 

ตัวอย่าง:  
 ปกนอก  ชื่อไฟล์เป็น 1CONNNNNNNNNN.pdf 
 

          รหัสนักศึกษา 
 

 บทที่1  ชื่อไฟล์เป็น 5T1NNNNNNNNNN.pdf 

          รหัสนักศึกษา 

 

******************************** 
 


