บทที่ 3

การพิมพวิทยานิพนธ

รูปแบบของการพิมพวิทยานิพนธนั้นมีความสําคัญเพราะวิทยานิพนธที่เขียนเสร็จแลว
อาจไมไดรับการยอมรับหากจัดทําในรูปแบบที่ไมถูกตอง เพื่อใหนักศึกษาไดมีแนวทางปฏิบัติที่เปน
มาตรฐานในแนวทางเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้เพื่อใหนักศึกษาใชเปนแนวทาง
ในการจัดทําวิทยานิพนธตอไป
รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธดังนี้
1. การใชกระดาษ ใหใชกระดาษสีขาวที่ไมมีเสน ขนาด เอ4 มีน้ําหนักไมต่ํากวา 80
แกรม
2. การเวนขอบกระดาษ
ขอบบน เวน 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 เซนติเมตร ยกเวน ถาเปนการขึ้นบทใหมให
เวน 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร
ขอบลาง เวน 1 นิ้ว หรือเวน 2.5 เซนติเมตร
ขอบซาย เวน 1.5 นิ้ว หรือเวน 3.75 เซนติเมตร
ขอบขวา เวน 1 นิ้ว หรือเวน 2.5 เซนติเมตร หากคําสุดทายของบรรทัดยาว
เกินไปใหขึ้นบรรทัดใหม ในกรณีนี้ขอบขวาอาจมีที่วางเกิน 1 นิ้ว
ไดเล็กนอย
3. การเว น ระยะบรรทั ด ระยะบรรทั ด ที่ พิ ม พ โ ดยทั่ ว ไปให เ ว น 1 ช ว งตามที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรตั้งไว หากเปนภาษาอังกฤษใหพิมพเวนบรรทัดคู (Double spacing) ในหนึ่งหนาพิมพ
ไมควรมีเกิน 30 บรรทัด โดยไมนับรวมหัวเรื่อง (Headers) และหมายเลขหนา การพิมพเวนบรรทัดคู
ควรกระทําทุกครั้งหลังจากที่ขึ้นหัวขอใหม นอกจากนั้นตองพิมพเวนบรรทัดคูทุกครั้งหลังเชิงอรรถ
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อัญพจน คําอธิบายภาพ และตาราง หากเปนหัวขอยอย ไมตองเวนบรรทัดคู ใหเวนบรรทัดเดี่ยวเทานั้น
4. การจัดทําตําแหนงตัวอักษร ใหจัดชิดขอบซาย (Flush left style) โดยที่ความยาวของ
บรรทัดเมื่อดูจากขอบขวาจะไมเทากัน หากคําที่พิมพยาวเกินไปไมสามารถอยูในบรรทัดเดียวกันได
ใหขึ้นบรรทัดใหม ไมควรตัดคําหรือใชเครื่องหมายยัติภังค (-) สําหรับเชื่อมคําสุดทายของบรรทัดที่
ถูกตัด
5. การยอหนา (เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 9) โดยตั้งแท็บ (Tab) ไวเพื่อความสะดวกและใหเปน
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับของวิทยานิพนธ
6. การเวนระยะหางระหวางตัวอักษร ใหใชตามที่เครื่องคอมพิวเตอรกําหนดไว หามบีบ
ตัวอักษรใหชิดกันมากขึ้นเพราะจะทําใหยากแกการอาน
7. วิทยานิพนธภาษาไทย ใหใชตัวพิมพ (Font) ชื่ออังสนา ยู.พี.ซี. (Angsana UPC) สําหรับ
เปนตัวพื้นตลอดทั้งเลมรวมทั้งภาษาอังกฤษที่มีแทรกในวิทยานิพนธภาษาไทยก็ใหใชตัวพิมพชนิด
เดียวกัน ขนาดตัวอักษรใหใชขนาด 16 พอยต สําหรับตัวอักษรธรรมดา (Type style = Normal) ที่เปน
ตัวพื้น และใหใชขนาดตัวอักษร 18 พอยต สําหรับตัวหนา (Bold) เมื่อใชพิมพหัวขอสําคัญ เชน ชื่อบท
แต ล ะบท และขนาดตั ว อั ก ษร 16 พอยต ตั ว หนา สํ า หรั บ หั ว ข อ ใหญ แ ละหั ว ข อ ย อ ยในแต ล ะบท
วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใหใชตัวพิมพ (Font) ชื่อ ชื่ออังสนา ยู.พี.ซี. (Angsana UPC)
8. การพิมพ ใหใชระยะบรรทัดเดี่ยว (Single space) ยกเวน
8.1 การพิมพระหวางหัวขอใหญกับหัวขอเล็ก
8.2 การพิมพระหวางหัวขอกับขอความที่ตามมา
ใหพิมพโดยเวน 2 ระยะ
8.3 การขึ้นยอหนาใหมทุก ๆ ครั้ง
บรรทัด
9. การพิมพหมายเลขหนา
9.1 เวนจากขอบบนถึงฐานตัวอักษร 1 นิว้ หรือ 2.5 เซนติเมตร
9.2 เวนจากขอบกระดาษดานขวาถึงตัวอักษร 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร
9.3 ในสวนของสารบัญ หนาเสนอวิทยานิพนธ หนาอนุมตั ิ กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ
สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ใหลําดับหนาโดยใชตัวอักษร ก ข ค ...
9.4 ในสวนของเนื้อความ เอกสารอางอิง และภาคผนวก ใหลําดับหนาโดยใชหมายเลข 1
2 3 ........ ยกเวน
9.5 ปกใน
9.6 หนาทีม่ ีชื่อบท
ไมตองพิมพเลขหนากํากับแต
9.7 หนาแรกของเอกสารอางอิง
ใหนับจํานวนหนารวมไปดวย
9.8 หนาแรกของภาคผนวกแตละภาคผนวก
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10. เลขหนาและขนาดตัวอักษรกํากับหนา ใหใชตัวพิมพ อังสนา ยู.พี.ซี. (Angsana UPC)
ตัวอักษรธรรมดาขนาด 12 พอยต ถาเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพ อังสนา ยู.พี.ซี.
(Angsana UPC)
การพิมพบทที่ หัวขอ และการยอหนา
เมื่ อขึ้นบทใหมใ หขึ้น หนาใหม พิมพ “บทที่ 1” กลางหน ากระดาษ เวนระยะจากริม
กระดาษดานบน 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร พิมพชื่อบทกลางหนากระดาษโดยไมตองขีดเสนใต
ถาบทใดไมมีหัวขอยอย มีแตหัวขอใหญ ใหพิมพหัวขอไวกลางหนากระดาษ ไมตองใส
หมายเลขหรือตัวอักษรกํากับ
ถาบทใดมีหัวขอใหญและมีการแบงหัวขอยอยออกไปอีก 1 ระดับ ใหพิมพหัวขอใหญไว
กลางหนา พิมพหัวขอยอย (หัวขอรอง) ชิดขอบซายมือ
ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะ
ไมมีหัวขอยอยก็ได
ถาบทใดมีหัวขอใหญและมีการแบงหัวขอยอยออกไปอีก 2 ระดับ หัวขอยอยของหัวขอที่
พิมพชิด ขอบซา ยมือ (หั ว ขอรอง) ใหพิมพยอ หนาเขามา 8 ช วงตั วอักษร เช นเดียวกั น กับการยอ
หนาปกติแลวใหพิมพขอความตอไปโดยไมตองยอหนาใหม
ถาแบงหัวขอออกเปนมากกวา 3 ระดับ ซึ่งตองใชตัวเลขเขาชวย โดยเพิ่มตัวเลขและจุด
ทศนิยมตามลําดับ และวางตําแหนงหัวขอถัดไปใหเหมือนกันตลอดทั้งเลม เชน
1 ........................................................................................................................................
1.1 ..........................................................................................................................
1.1.1 .....................................................................................................................
1) ................................................................................................................
2) ..........................................................................................................
1.1.2 ................................................................................................................
1.2 .........................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
2.1 ...........................................................................................................................
2.1.1 ..................................................................................................................
1) ............................................................................................................
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การพิมพบรรณานุกรม
คําวา “บรรณานุกรม” ใหพิมพไวกลางหนากระดาษระดับเดียวกับชื่อบท โดยไมตองขีด
เสนใต แลวพิมพเอกสารที่ใชอางอิงโดยแยกเอกสารเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ถามี) ให
พิมพเอกสารภาษาไทยกอน ถามีเอกสารที่ใชคนควาอางอิงจํานวนมาก ใหแยกประเภทของเอกสาร
ตามลําดับดังนี้
หนังสือ ไดแก หนังสือและบทความในหนังสือ
บทความ ไดแก บทความในวารสาร หนังสือพิมพ และสารานุกรม
เอกสารอื่น ๆ ไดแ ก วิทยานิพนธ จุลสาร เอกสารอั ดสําเนา สิ่งพิมพรัฐบาล ตน ฉบั บ
ตัวเขียน จดหมายเหตุ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส
การสัมภาษณ
การเรียงลําดับเอกสารหรือสิ่งที่อางอิงใหเรียงชื่อผูแตงตามลําดับตัวอักษรที่ปรากฏ ถา
หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตงใหลําดับดวยอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ การลําดับอักษรใหยึดหลักของ
พจนานุกรม ถาเปนภาษาตางประเทศใหเรียงชื่อสกุลขึ้นกอนตามลําดับตัวอักษรที่ปรากฏ โดยยึด
หลักพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
ในกรณีเอกสารหลายเลมแตงโดยผูแตงคนเดียวกัน เมื่อพิมพเรียงลําดับในเอกสารอางอิง
ไมตองพิมพชื่อผูแตงซ้ํา ใหใชวิธีขีดเสนยาวขนาด 8 ตัวอักษร ตามดวยมหัพภาค (.) และเรียงลําดับ
งานของผูแตงคนเดียวกันตามลําดับเวลาของผลงานหรือลําดับอักษรของชื่อผลงาน
สิ่งอางอิงแตละสิ่งในเอกสารอางอิงใหเริ่มโดยพิมพบรรทัดแรกชิดขอบซายมือ บรรทัด
ตอไปใหเวน 8 ชวงตัวอักษร แลวจึงพิมพขอความตอไปจนจบ เมื่อขึ้นสิ่งที่อางอิงใหมจึงเริ่มพิมพ
บรรทัดแรกชิดขอบซายมือเปนดังนี้เรื่อยไป
การใชเครื่องหมายและการวางรูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง ดูรายละเอียดของการ
เขียนเอกสารหรือสิ่งอางอิงชนิดตางๆ ไดในบทที่ 4
การพิมพตาราง
ตารางแต ละตารางจะต อ งมี ห มายเลขลํ า ดับ และชื่ อ หรื อคํ า อธิ บ ายตารางกํ า กับ ให
เรียงลําดับหมายเลขตารางจาก 1 ไปจนจบเลม รวมทั้งที่ปรากฏในภาคผนวกดวย
ใหพิมพหมายเลขลําดับของตารางและชื่อตารางบรรทัดเดียวกัน โดยพิมพชิดขอบซายมือ
ของหนากระดาษถาชื่อตารางยาวกวา 1 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยพิมพใหชิดขอบซายมือของ
หนากระดาษ
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การพิมพภาพประกอบ
ภาพ (Figure) แตละภาพตองมีหมายเลขลําดับและชื่อ หรือคําอธิบายภาพกํากับเชนเดียวกับ
ตารางและเรียงลําดับหมายเลขภาพจาก 1 ไปจนจบบทหรือจบเลม การพิมพหมายเลขลําดับของภาพ
ชื่อและ/หรือคําอธิบายใหพิมพไวใตภาพ

