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บทที่ 1 
ส่วนนำ 

 
 ส่วนนำ ประกอบไปด้วย 
 1.1 สันปก 
 1.2 ปกนอกและปกใน 
 1.3 ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์ 
 1.4 บทคัดย่อ 
 1.5 กิตติกรรมประกาศ 
 1.6 สารบัญ 
 1.7 คำอธิบายย่อและสัญลักษณ์ 
 1.8 ประมวลคำศัพท์เทคนิค 
 

1.1 สันปก 
 

 
การศึกษาเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตขนมเปี้ยะ 
กรณีศึกษา โรงงานขนมเป้ียะอบเทียนสุภาวดี 

กมลชนก/ปรายมนัส ปีการศึกษา 2563 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างสันปก 
 
 สันปก มีการเรียงลำดับดังนี้ 

1) ชื่อเรื่องบัณฑิตนิพนธ์ ให้พิมพ์ชิดซ้าย โดยพิมพ์เฉพาะชื่อเรื่องภาษาไทย หากชื่อเรื่องยาวเกิน 2 
บรรทัด ให้ย่อให้ได้ใจความ 

2) ชื่อผู้วิจัย พิมพ์เฉพาะภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ  
- กรณีผู้วิจัย 1 คน พิมพ์ชื่อและนามสกุล ของผู้วิจัย  
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- กรณีผู้วิจัยมากกว่า 1 คน พิมพ์เฉพาะชื่อ ของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยแต่ละคน พิมพ์ต่อจากกันโดยมี
เครื่องหมาย / คั่นระหว่างชื่อวิจัย โดยไม่ต้องเว้นวรรค 
 3) ปีการศึกษา 
 

1.2 ปกนอกและปกใน 

   
ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างปก ปกใน และการจัดตัวอักษร 

 
 ปกนอกของบัณฑิตนิพนธ์ มีลักษณะเป็นปกแข็ง สีน้ำเงินกรมท่า ตัวอักษรสีทอง ซึ่งมีลักษณะการเข้า
เล่มบัณฑิตนิพนธ์แบบบล็อก ตัวอักษร TH SarabunPSK สีทอง  

ปกใน มีลักษณะการจัดรูปแบบเดียวกันแบบเดียวกับปกนอกของบัณฑิตนิพนธ์ 
 

1.3 ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์ 
 

ขนาด 22 

ขนาด 18-20 

ระยะห่าง
เท่ากัน 
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ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์ 

ขนาด 16 หนา 

กว้าง 2 เซนติเมตร 

สูง 2.6 เซนติเมตร 

ขนาด 18 หนา 

ขนาด 16 หนา 
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ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์ คณะกรรมการสอบบัณฑิตนิพนธ์ 



5 
 

1.4 บทคัดย่อ 
บทคัดย่อ เป็นเนื้อหาโดยสรุปของงานวิจัย โดยบทคัดย่อต้องใช้ภาษาที่กระชับ ได้ใจความ และสรุป

ภายใน 1 หน้ากระดาษ ซึ่งบทคัดย่อมีโครงสร้าง 3 ส่วน ดังนี้ 
1) ส่วนต้น เป็นรายละเอียดของงานวิจัย เช่น ชื่อเรื่อง ชื่องวิจัย ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรที่ศึกษา 

เป็นต้น เมื่อจบส่วนต้น ให้ขีดเส้นใต้ 1 เส้น 
2) ส่วนบทคัดย่อ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ปัญหาของงานวิจัย วิธีการดำเนินงานพร้อม

ผลการวิจัย โดยบทคัดย่อสามารถสรุปได้ 1-2 ย่อหน้า  
3) ส่วนท้าย เป็นการเขียนคำสำคัญ ซึ่งควรมีคำสำคัญ 3-5 คำ โดยใช้เครื่องหมาย / คั่นระหว่างคำ

สำคัญแต่ละคำ 
ผู ้ว ิจ ัยต้องเขียนบทคัดย่อทั ้ง 2 ลักษณะ คือ บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

(Abstract)  
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ภาพที่ 1.5 ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย 

/ / 
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ภาพที่ 1.6 ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

/ / 
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1.5 กิตติกรรมประกาศ 
 เป็นการกล่าวคำขอบคุณบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการทำวิจัย  

 
 

ภาพที่ 1.7 ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ 
 

1.6 สารบัญ 
 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ตามลำดับ ดังนี้ 

 1.6.1 สารบัญ 
โดยผู้วิจัยสามารถใช้การทำสารบัญอัตโนมัติได้ ซึ่งถ้าความยาวของสารบัญมีมากกว่า 1 หน้า 

หน้าถัดไปต้องมีหัวข้อว่า สารบัญ (ต่อ) อยู่หัวกระดาษและจัดอยู่กึ่งกลางกระดาษ ก่อนเป็นเนื้อความของ
สารบัญต่อไป 
 
 

ขนาด 22 หนา 
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ภาพที่ 1.8 ตัวอย่างสารบัญ 

1.6.2 สารบัญตาราง 
 
 
 
 

ขนาด 22 หนา 

ขนาด 16 หนา 
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ภาพที่ 1.9 ตัวอย่างสารบัญตาราง 
 

1.6.3 สารบัญภาพ 

 
ภาพที่ 1.10 ตัวอย่างสารบัญภาพ 

 

ขนาด 22 หนา 

ขนาด 16 หนา 

1 Tab 
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1.7 ค าอธิบายย่อและสัญลกัษณ์ (ถ้ามี) 
 อธิบายคำย่อและสัญลักษณ์ที่ใช้ในบัณฑิตนิพนธ์ 
 

1.8 ประมวลคำศัพท์เทคนิค (ถ้ามี) 
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ภาพที่ 1.11 ตัวอย่างคำอธิบายย่อและสัญลักษณ์ และประมวลคำศัพท์เทคนิค



 
 

บทที่ 2 
การจัดรูปแบบเนื้อหาบัณฑิตนิพนธ์ 

 
 เนื้อหาในบัณฑิตนิพนธ์ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย และบทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์นั้น มีการจัดรูปแบบในแต่ละบททีส่ำคัญ ดังนี้ 
2.1 รูปแบบการจัดค่าหน้ากระดาษ 
2.2 รูปแบบหน้าแรกของบท 
2.3 รูปแบบการจัดย่อหน้าและหัวข้อ 
2.4 รูปแบบการจัดพิมพ์ตาราง 
2.5 รูปแบบของภาพ 
2.6 รูปแบบของสมการ 
2.7 เนื้อหาบัณฑิตนิพนธ์ 

 

2.1 รูปแบบการจัดค่าหน้ากระดาษ 
 ด้านบน  1.5  นิ้ว 
 ด้านซ้าย  1.5  นิ้ว 
 ด้านขวา  1  นิ้ว 
 ด้านล่าง  1  นิ้ว 
 โดยใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว ความหนา 80 แกรม ในการจัดพิมพ์บัณฑิตนิพนธ์ หรือกรณีที่มีเนื้อหา
เพียงบทที่ 1-3 จะถูกเรียกว่า โครงร่างบัณฑิตนิพนธ์ 
 ตัวอักษรมาตรฐาน คือ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ แบบบาง และมีระยะบรรทัด 1 เท่า ซ่ึง
มาตรฐานของการจัดหน้ากระดาษเป็น กระจายแบบไทย 

ในการจัดพิมพ์หมายเลขหน้า จะอยู่ที่ส่วนบน ด้านขวาของหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบน 0.5 นิ้ว 
และขอบด้านขวา 1 นิ้ว 

- ส่วนนำ ตั้งแต่บทคัดย่อภาษาไทย ถึง ประมวลคำศัพท์เทคนิค (ถ้ามี) หมายเลขหน้า แบบโรมัน 
- ส่วนเนื้อหาบัณฑิตนิพนธ์ หมายเลขหน้าเป็น เลขอารบิก 
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2.2 รูปแบบหน้าแรกของบท 
ในการพิมพ์หมายเลขหน้านั้น หน้าแรกของแต่ละบท เหล่านี้ ไม่มีหมายเลขหน้า แต่ให้นับเลขหน้าด้วย 
- หน้าบทคัดย่อภาษาไทย  
- หน้าแรกของบทท่ี 1  
- หน้าแรกของบทท่ี 2  
- หน้าแรกของบทท่ี 3 
- หน้าแรกของบทท่ี 4 
- หน้าแรกของบทท่ี 5 
- หน้าแรกของเอกสารอ้างอิง 
- หน้าแรกของภาคผนวก (ถ้ามี) 
- หนา้แรกของประวัติผู้วิจัย  

 
 

 
ภาพที่ 2.1 การจัดรูปแบบหน้าแรกของบท 

หน้าแรกของ
บท ไมม่ีเลข
หน้า ขนาด  22 หนา 

เว้นบรรทัด 1 บรรทัด 
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2.3 รูปแบบการจัดย่อหน้าและหัวข้อ 
ในการจัดรูปแบบของหัวข้อ แบ่งเป็นตัวเลขหัวข้อ เคาะวรรค 1 เคาะ แล้วต่อด้วยชื่อหัวข้อ โดยมี

ลักษณะการจัดวาง ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.2 การจัดรูปแบบย่อหน้า หัวข้อ และขนาดตัวอักษร 

บทที่ 1 
บทนำ (จัดกลาง ขนาด 22 หนา) 

(เว้นบรรทัด 1 บรรทัด) 
1.1 หัวข้อใหญ่ (ขนาด 20 หนา) 
 เนื้อความของหัวข้อใหญ่ ย่อ 1 แท็ป ขนาด 16 ธรรมดา........................................................ 
.................. ............. .......... ...............................................................................  

 1.1.1 หัวข้อรอง (ขนาด 18 หนา) 
 เนื้อความตรงนี้ ต้องจัดให้ตัวอักษรตัวแรก ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหัวข้อ ขนาด 16 

บาง.................. ................................................................................................ 
1.1.1.1 หัวข้อย่อย (ขนาด 16 หนา) 

 เนื้อความตรงนี้ ต้องจัดให้ตัวอักษรตัวแรก ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหัวข้อ 
ขนาด 16 บาง.................. ................................ ................................................................ 

1) หัวข้อเล็ก 
เนื้อความตรงนี้.............................................................................................. 

................ ............................... 
1.1) หัวข้อ 

เนื้อความตรงนี้...................................................................... ........................ 
................ ............................... 

1.1.1.2 หัวข้อย่อย (ขนาด 16 หนา) 
 เนื้อความตรงนี้ ต้องจัดให้ตัวอักษรตัวแรก ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหั วข้อ 

ขนาด 16 บาง.................. ........................................... ..................................................... 
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ภาพที่ 2.3 แนวเส้นการจัดย่อหน้าและหัวข้อ 

 
 ทั้งนี้ ก่อนขึ้นหัวข้อใหญ่ในแต่ละหัวข้อใหญ่ เช่น 1.1 ขึ้นหัวข้อ 1.2 ควรเว้นบรรทัด 1 บรรทัด 
 

2.4 รูปแบบการจัดพิมพ์ตาราง 
 การเขียนตาราง ต้องกระจายตารางให้เต็มหน้า ชื่อตารางชิดซ้าย โดยใช้คำว่า ตารางที่ แล้วเคาะ
วรรค 1 เคาะ ตามด้วยหมายเลขบท เครื่องหมายจุด. และเลขที่ตารางในบทนั้นๆ  เคาะวรรค 1 เคาะ แล้ว
ต่อด้วยชื่อตาราง ดังตัวอย่างตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างตาราง โดยชื่อตารางต้องไม่มีคำว่า ตารางแสดง ให้ใช้ชื่อตารางจริงๆ เลย ซึ่งหากชื่อ  

ตารางไม่สามารถเขียนได้ใน 1 บรรทัด ต้องให้บรรทัดที่ 2 อักษรตัวแรกตรงกับชื่อตาราง 
ตารางต้องกระจายให้เต็มกระดาษ ตัวอักษรต้องเป็น TH SarabunPSK ขนาด 16 เท่านั้น ยกเว้นบางกรณีที่
ข้อมูลปริมาณมาก มีความจำเป็นอย่างมากต้องอยู่ในตารางเดียวกันเท่านั้น สามารถใช้ตัวอักษรขนาด 14 ได้ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
กรณีที่ ตารางยาวเต็มหน้ากระดาษแล้ว และยังต้องการต่อตารางในหน้าถัดไป ต้องขึ้นชื่อตารางใหม่ พร้อม
วงเล็บท้ายชื่อตารางว่า (ต่อ)  
ให้นำหัวข้อตารางในแต่ละคอลัมน์ ยกมาด้วย    
      
      
      
      
      

หมายเหตุ ถ้ามีหมายเหตุ ให้ใส่ท้ายตารางโดยจัดชิดซ้าย ถ้าหมายเหตุยาว ตัวอักษรตัวแรกต้องต้องกับอักษร
ตัวแรกของรายละเอียดหมายเหตุ ถ้าไม่มี ส่วนนี้ไม่ต้องใส่ 

ที่มา (ชื่อนามสกุล, ปี พ.ศ.: หมายเลขหน้า) 
 

 
ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการจัดพิมพ์ตาราง 

 
 - ก่อนส่วนตาราง และหลังส่วนที่พิมพ์ตาราง ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด 
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 - หากตารางนั้นไม่ได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ให้ใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง และต้องปรากฎที่เอกสารอ้างอิงท้าย
เล่ม                                                                                                                                         
 - เมื่อมีการพิมพ์ตาราง ต้องมีการอ้างในเนื้อหา และคำอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาด้วยทุกครั้ง 
 - กรณีตารางภาคผนวก หากมีภาคผนวกเดียว ไม่มี ภาคผนวก ก หรือ ภาคผนวก ข ให้ใช้ตารางท่ี 1, 
ตารางท่ี 2, ... แต่หากมีภาคผนวก ก หรือ ข หรือมากกว่า ให้ใช้ ตารางท่ี ก.1, ตารางท่ี ข.1, ... แทน 
 

2.5 รูปแบบของภาพ 
 การจัดวางภาพ จะต้องวางภาพไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยมีการเว้น 1 บรรทัด ระหว่างภาพและ
เนื้อหา ชื่อภาพอยู่ด้านล่างของภาพ โดยจัดกลางและมีคำว่า ภาพที่ เคาะวรรค ต่อด้วยหมายเลขบท และ
เครื่องหมายจุด . แล้วจึงใส่หมายเลขลำดับภาพของบทนั้นๆ พิมพ์ด้วยตัวหนา แล้วจึงเคาะวรรค 1 เคาะ 
ต่อด้วยชื่อภาพ ตัวอักษรบาง 
 

 
ภาพที่ 2.5 ชื่อภาพ จัดกลางต้องไม่ใช้คำว่าภาพแสดง... ให้พิมพ์ชื่อภาพเลย ซึ่งหากชื่อภาพไม่สามารถ 

แสดงไดภ้ายใน 1 บรรทัด บรรทัดถัดไป ต้องจัดให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพ 
หมายเหตุ ถ้ามีหมายเหตุ ให้เขียนไว้ใต้ภาพ 
ที่มา (ชื่อนามสกุล, ปี พ.ศ.: หมายเลขหน้า) 

 

 
ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างการจัดพิมพ์ภาพ 

ภาพ 
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 - ระหว่างส่วนของภาพ และเนื้อหา มีการเว้นบรรทัด 1 บรรทัด 
 - หากภาพนั้นไม่ได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ให้ใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง 
 - เมื่อมีการพิมพ์ภาพ ต้องมีการอ้างในเนื้อหา และคำอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาด้วยทุกครั้ง 
 - กรณีภาพที่ภาคผนวก หากมีภาคผนวกเดียว ไม่มี ภาคผนวก ก หรือ ภาคผนวก ข ให้ใช้ ภาพที่ 1, 
ภาพที่ 2, ... แต่หากมีภาคผนวก ก หรือ ข หรือมากกว่า ให้ใช้ ภาพที่ ก.1, ภาพที่ ข.1, ... แทน 
 

2.6 รูปแบบของสมการ 
 การพิมพ์สมการ ควรเว้นบรรทัดก่อนและหลังสมการ อย่างละ 1 บรรทัด สมการมีการจัดกลาง
หน้ากระดาษ และระบุหมายเลขสมการในวงเล็บ พร้อมจุดจำนวนประมาณ 15 จุด ดังภาพที่ 2.7 
 

 
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการจัดพิมพ์ตาราง 

 

2.7 เนื้อหาบัณฑิตนิพนธ์ 
เนื้อหาในบัณฑิตนิพนธ์ประกอบด้วย  
- บทที่ 1 บทนำ  
- บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย  
- บทที่ 4 ผลการวิจัย 
- บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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สิ่งที่มีความจำเป็นในการพิมพ์บัณฑิตนิพนธ์ที่นอกเหนือจากเนื้อหาของการวิจัย และรูปแบบต่างๆ ใน
การจัดพิมพ์บัณฑิตนิพนธ์แล้ว ยังต้องพิจารณาด้วยว่า เนื้อความที่พิมพ์ในบัณฑิตนิพนธ์นั้นต้องมีความ
สอดคล้องกัน ตั้งแต่บทท่ี 1 ถึง บทที่ 5 และเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ภาษาและเนื้อหาต่างๆ ของบัณฑิตนิพนธ์ทั้งฉบับนั้น ต้องเป็นภาษา
เขียน ไม่ใช้ภาษาพูดหรือภาษาแชท รวมทั้งต้องเป็นภาษาไทย ทั้งหมด ส่วนคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ เป็นสิ่ง
ที่ไม่ควรจัดพิมพ์ เช่น ไม่ควรพิมพ์ว่า mouse แต่ควรพิมพ์ว่า เมาส์ (mouse) หรือศัพท์เทคนิค หรือศัพท์
เฉพาะต่างๆ ก็ควรจัดพิมพ์ด้วยภาษาไทยทั้งหมด แต่ควรมีการเขียนประมวลศัพท์เทคนิค คำย่อหรือสัญลักษณ์ 
หรือนิยามศัพท์เฉพาะ เท่าท่ีมีความจำเป็นตามสมควร 



 
 

บทที่ 3  
การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 

 
 การอ้างอิง เป็นส่วนที่จำเป็นในการทำงานวิจัยเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากเป็นที่ผู้วิจัยใช้ประกอบการ
อ้างอิงทฤษฎีต่างๆ แล้ว ยังเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของงานวิจัยนั้นด้วย  
 การอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ มี 2 ส่วน คือ การอ้างอิงในเนื้อความหรือเนื้อหาบัณฑิต
นิพนธ์ และการอ้างอิงท้ายเล่มบัณฑิตนิพนธ์หรือที่เรียกว่า เอกสารอ้างอิง  
 การอ้างอิงทั้ง 2 ส่วนของเล่มบัณฑิตนิพนธ์นั้น จะต้องตรงกัน เช่น มีการอ้างอิงในเนื้อหาของบัณฑิต
นิพนธ์แล้ว การอ้างอิงนั้นต้องถูกสรุปรวมที่ท้ายเล่มของบัณฑิตนิพนธ์ หรือเอกสารอ้างอิงด้วย ซึ่งการอ้างอิงทั้ง 
2 ส่วนนี้ ต้องตรงกัน ทวนสอบย้อนไปมาได้ และการอ้างอิงต้องไม่ขาดหรือเกินจากทัง้ 2 ส่วน 
 

3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา 
 การอ้างอิงในเนื้อหานั้น มีหลักการอ้างอิง 2 แบบ ดังภาพที่ 3.1 
 

 

 
ภาพที่ 3.1 รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา 



22 
 

 การอ้างอิงในเนื้อหาแบบแรก เป็นการอ้างอิงโดย (ชื่อ นามสกุล, ปี พ.ศ. : หมายเลขหน้า) ไว้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งของเนื้อความ ซึ่งการอ้างอิงแบบนี้ เป็นการอ้างอิงแบบเดียวกับการเขียน ที่มา ในตารางและภาพ ดัง
หัวข้อ 2.4 และ 2.5  
 การอ้างอิงแบบที่สอง เป็นการอ้างอิงโดยให้ ชื่อผู้ถูกอ้างอิง เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อความที่พิมพ์ แล้ว
วงเล็บด้วย ปี พ.ศ. เช่น สมาน ชาญศิลป์ (2558) กล่าวว่า.... 
 การอ้างชื่อผู้แต่งหรือผู้ถูกอ้างอิง สามารถจัดพิมพ์ได้หลายกรณี โดยเวลาพิมพ์ให้พิมพ์ชื่อนามสกุล โดย
ไม่ต้องระบุคำนำหน้า หรือตำแหน่ง ดังภาพที่ 3.2 

 

 
ภาพที่ 3.2 การอ้างอิงผู้แต่ง 
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3.2 เอกสารอ้างอิง 
 ในเอกสารอ้างอิง ต้องมีการเรียงลำดับตัวอักษรที่ตัวแรกของทุกเรื่อง โดยเรียงตั้งแต่ ก-ฮ และ A-Z ดัง
ภาพที่ 3.3 

 
ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง 

 
 โดยรูปแบบการอ้างอิง เช่น หนังสือ วารสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีดังนี้ 
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ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื ่อง/ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ

บัณฑิตนิพนธ์./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน. 
ตัวอย่าง 
วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 5) Website 
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//สืบค้นเมื่อวันที/่เดือน/ปี,//จาก http://www.xxxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
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สรญา  แสง เย ็ นพ ันธ ์ .  ( 2563).  พฤต ิ กรรมส ุ ขภาพ .  ส ืบค ้น  18 ก ันยายน  2563,  จาก  https:// 
www.nupress.grad.nu.ac.th/behavior 

 



 
 

บทที่ 4  
ภาคผนวกและประวัติผู้วิจัย 

 

4.1 ภาคผนวก 
 ภาคผนวก เป็นส่วนที่สามารถบอกรายละเอียดที่นอกเหนือจากการกล่าวถึงโดยสรุปในเนื้อหาบัณฑิต
นิพนธ์ อาจเป็นรายละเอียดผลการวิจัยต่างๆ หรืออาจเป็นคู่มือ หรือผลการคำนวณแบบต่างๆ ตามท่ีผู้วิจัยเห็น
ควรว่าสามารถนำมาแสดงในเล่มบัณฑิตนิพนธ์ได้ แต่อาจบอกรายละเอียดที่เกินจำเป็นไปกว่าในเนื้อหาบัณฑิต
นิพนธ์ทั้ง 5 บท 
 ในการแบ่งภาคผนวก อาจมีภาคผนวกเดียว หรือหลายภาคผนวกก็ได้ ตามความจำเป็นของบัณฑิต
นิพนธ์นั้นๆ ที่ต้องการแสดงข้อมูล ซึ่งในบัณฑิตนิพนธ์นี้สามารถแบ่งภาคผนวกได้ ดังนี้ 
 ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ภาคผนวก ข เอกสารประกอบผลการวิจัย 
 ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการแสดงอ้างอิง 
 ในส่วนของชื่อภาคผนวกนั้น สามารถตั้งชื ่อภาคผนวกดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่
ต้องการแสดง ทั้งนี้อาจมีภาคผนวกอ่ืนเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นของเนื้อหาบัณฑิตนิพนธ์ 
 

 4.1.1 การคั่นหน้าภาคผนวก 
4.1.1.1 กรณีมีภาคผนวกเดียว 

หน้าคั่นหน้าแรก ให้พิมพ์คำว่า ภาคผนวก โดยจัดกลาง บริเวณก่ึงกลางหน้ากระดาษ  
หน้าถัดไปเป็นเนื้อหาของภาคผนวก 

4.1.1.2 กรณีมีภาคผนวกมากกว่า 1 ภาคผนวก 
หน้าคั่นหน้าแรก ให้พิมพ์คำว่า ภาคผนวก โดยจัดกลาง บริเวณก่ึงกลางหน้ากระดาษ  
หน้าถัดมา เป็นหน้าคั ่นภาคผนวกนั้นๆ ให้พิมพ์คำว่า ภาคผนวก ก โดยจัดกลาง 

บริเวณก่ึงกลางหน้ากระดาษ ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ชื่อภาคผนวกนั้น ดังภาพที่ 4.1  
หน้าถัดไปจึงเป็นเนื้อหาของภาคผนวกนั้นๆ 
เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่ ก็มีการค่ันหน้าภาคผนวกทุกครั้ง 
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ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างหน้าคั่นภาคผนวก จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

 

4.1.2 การให้ชื่อภาพและตารางในภาคผนวก 
4.1.1.1 กรณีมีภาคผนวกเดียว 

ชื่อของภาพและตาราง จะไม่มีหมายเลขบทกำกับ ให้ลำดับหมายเลขภาพ หรือตาราง
เลย เช่น ตารางท่ี 1 ........ ตารางท่ี 2 ....... หรอื ภาพที่ 1 ..... ภาพที่ 2 .... 

ตารางและภาพของภาคผนวก จะไม่ปรากฏในสารบัญตารางและสารบัญภาพ แต่ให้
นับเลขหน้าตามปกติ 

4.1.1.2 กรณีมีภาคผนวกมากกว่า 1 ภาคผนวก 
ชื่อของภาพและตาราง จะมีหมายเลขภาคผนวกกำกับ แล้วลำดับหมายเลขภาพ หรือ

ตารางตามปกติ เช่น ตารางท่ี ก.1 ........ ตารางท่ี ก.2 ....... ตารางท่ี ข.1 ........ ตารางท่ี ข.2 ....... หรอื ภาพ
ที่ ก.1 ..... ภาพที่ ก.2 .... ตามบทของภาคผนวกนั้นๆ 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ทั้งนี้ตารางและภาพของภาคผนวก จะไม่ปรากฏในสารบัญตารางและสารบัญภาพ แต่
ให้นับเลขหน้าตามปกติ 

 
ทั้งนี้ตารางและภาพของภาคผนวก จะไม่ปรากฏในสารบัญตารางและสารบัญภาพ แต่

ให้นับเลขหน้าตามปกติ 
 

4.2 ประวัติผู้วิจัย 

  
 

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 
 

บทที่ 5  
การพิมพ์โครงร่างบัณฑิตนิพนธ์ 

 
 ในการจัดพิมพ์โครงร่างบัณฑิตนิพนธ์ มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้ 
 - หน้าปกโครงร่างบัณฑิตนิพนธ์ 
 - สารบัญ 
 - สารบัญตาราง 
 - สารบัญภาพ 
 - บทที่ 1 
 - บทที่ 2 
 - บทที่ 3 
 - เอกสารอ้างอิง 
 - เอกสารอื่นๆ ประกอบ 
 
 การจัดพิมพ์โครงร่างบัณฑิตนิพนธ์มีการจัดพิมพ์ตามรูปแบบปกติของบัณฑิตนิพนธ์ ซึ่งมีความแตกต่าง
กันเพียงส่วนประกอบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อีกประการหนึ่งคือ การเข้าเล่มโครงร่างบัณฑิตนิพนธ์ที่มีการ
เข้าเล่มปกติโดยไม่ต้องเข้าเล่มแบบปกแข็ง และหน้าปกโครงร่างบัณฑิตนิพนธ์ ที่พิมพ์หัวข้อ โครงร่างบัณฑิต
นิพนธ์ ดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1 หน้าปกโครงร่างบัณฑิตนิพนธ์ 

 


