
 

รูปแบบการพิมพ์ (Format) ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  
(พ.ศ. 2563) 

ศูนย์มาตรฐานรูปแบบและตรวจสอบลิขสิทธิ์งานวิชาการ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ส่วนประกอบของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

มีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ 1. ส่วนนำเรื่อง 2. ส่วนเนื้อเรื่อง และ 3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง  
ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ส่วนนำเรื่อง  

ประกอบไปด้วย 
1.1 ปก 

▪ ปกนอก 
▪ ปกใน (ภาษาไทย) 
▪ ปกใน (ภาษาอังกฤษ) 

1.2 หน้าอนุมัติ 
1.3 บทคัดย่อ 

▪ บทคัดย่อภาษาไทย 
▪ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

1.5 กิตติกรรมประกาศ 
1.5 สารบัญ 
1.6 สารบัญอ่ืน ๆ 

▪ สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
▪ สารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) 
▪ สารบัญแผนภาพ (ถ้ามี) 
▪ สารบัญแผนที่ (ถ้ามี) 
▪ สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี) 

1.7 ความหมายของคำย่อและสัญลักษณ์ (ถ้ามี) 
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1.1 ปกนอกและปกใน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ทุกเล่มจะต้องมีปกนอกและปกใน ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องมีหัวข้อเรื่อง ซึ่งได้แก่ ชื่อเรื่อง และชื่อผู้เขียนปรากฏอยู่ที่ปกนอกและปก
ในของเล่มนั้น (ชื่อผู้เขียนให้ใส่ยศ ตำแหน่ง และราชทินนาม หน้าชื่อด้วย) ส่วนล่างของปกจะมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา (ถ้ามี) ชื่อคณะ (คณะ หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย) ชื่อสถาบัน ตลอดจนปีที่
พิมพ์ ในส่วนของปกในจะมีข้อความบรรทัดสุดท้ายว่า “ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 

1.2 หน้าอนุมัติ 
หน้าอนุมัติสำหรับดุษฎีนิพนธ์ ว ิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย

รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง  วัน/เดือน/ปี ที่ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์  
ชื่อและลายมือชื่อกรรมการสอบอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

1.3 บทคัดย่อ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
บทคัดย่อเป็นส่วนสรุปของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ กล่าวถึง

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป มีความยาวของบทคัดย่อ อย่างละไม่เกิน  
1 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยพิมพ์ต่อกันในย่อหน้าเดียว จากนั้น เว้นบรรทัด 1 บรรทัด และระบุคำสำคัญ 3 – 5 
คำ โดยพิมพ์ชิดขอบ กระดาษด้านซ้าย และใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างคำ 

1.4 กิตติกรรมประกาศ 
ดุษฎีนิพนธ์ ว ิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระทุกเล ่มควรจะมีคำขอบคุณหรือ

กิตติกรรมประกาศ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เขียนแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วม หรือช่วยเหลืองานค้นคว้าวิจัยนั้น  ๆ 
บรรลุผลสำเร็จ  

1.5 สารบัญ  
เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการ

ค้นคว้าอิสระ เรียงตามลำดับเลขหน้า  

1.6 สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ สารบัญแผนภาพ สารบัญแผนที ่ และสารบัญ
ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

เป็นรายการที่แสดงให้ทราบว่าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ นั้นมี
ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ และภาพประกอบ เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง อยู่ในส่วนใดของเล่ม โดยเรียง
ตามลำดับเลขหน้า ซึ่งสารบัญดังกล่าวจะต้องทำแยกกันแต่ละสารบัญ  

1.7 ความหมายของคำย่อและสัญลักษณ์ (ถ้ามี) 
หากเรื่องที่ศึกษามีคำย่อและสัญลักษณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ให้ระบุความหมายของคำย่อและ

สัญลักษณท์ี่ใช้ไว้ด้วย 
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2. ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบไปด้วย 

บทที่ 1 บทนำ  
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
1.2 คำถามการวิจัย (ถ้ามี) 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา  
1.4.2 ขอบเขตประชากร 
1.4.3 ขอบเขตพ้ืนที่และระยะเวลา 

1.5 ข้อจำกัดการวิจัย (ถ้ามี) 
1.6 ข้อตกลงการวิจัย (ถ้ามี) 
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับเรื่องที่ทำการวิจัย 
2.1.2 ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ทำการวิจัย  
2.1.3 บริบทที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ทำการวิจัย  
2.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
2.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
2.4 นิยามศัพท์/นิยามปฏิบัติการ 

 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย  
3.1 วิธีวิจัย  
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 

 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง  

ประกอบไปด้วย 
เอกสารอ้างอิง  
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ภาคผนวก ข. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
ภาคผนวก ค. ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ภาคผนวก ง. หนังสือราชการ หรือหนังสือขออนุญาตต่าง ๆ (ถ้ามี) 
ภาคผนวก จ. เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประวัติผู้วิจัย  
ให้ระบุ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน ประวัติการศึกษา สถานที่ทำงาน และ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
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สรุปการเรียงลำดับส่วนต่าง ๆ ของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

1. ปกนอก 
2. ปกใน (ภาษาไทย) 
3. ปกใน (ภาษาอังกฤษ) 
4. หน้าอนุมัต ิ
5. บทคัดย่อภาษาไทย 
6. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
7. กิตติกรรมประกาศ 
8. สารบัญ 
9. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
10. สารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) 
11. สารบัญแผนภาพ (ถ้ามี) 
12. สารบัญแผนที่ (ถ้ามี) 
13. สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี) 
14. ความหมายของคำย่อและสัญลักษณ์ (ถ้ามี) 
15. บทที่ 1 บทนำ 
16. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
17. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
18. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
19. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
20. เอกสารอ้างอิง 
21. ภาคผนวก  
22. ประวัติผู้วิจัย 
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4. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการพิมพ์ 

4.1 แบบอักษร (Font) 
▪ ให้ใช้แบบอักษร (Font) TH Sarabun New ขนาด 16, ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ซึ่งจะใช้ในการพิมพ์เนื้อหาทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของบทท่ีและหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งจะกำหนดให้เฉพาะ  
 

4.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  
▪ ให้ใช้กระดาษชนิด A4 วางแนวตั้ง โดยให้กำหนดหน่วยวัดเป็นนิ้ว (Inches) ดังนี้ 

บน (Top)   1.5” 
ล่าง (Bottom)   1” 
ซ้าย (Left)   1.5” 
ขวา (Right)   1” 
ขอบกระดาษ (Gutter)  0” 

▪ การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (From Edge)  
หัวกระดาษ (Header)  0.5” 
ท้ายกระดาษ (Footer)  0.5” 

4.3 การจัดย่อหน้า (Paragraph) 
▪ ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing) บรรทัดเดียว (1.0) 
▪ ให้ตั้งค่าขนาดปกติ (Default Tab) มีขนาดเท่ากับ 0.5”  
▪ บรรทัดแรกให้เว้นระยะ Tab (ขนาด 0.5”) จำนวน 2 ครั้ง (เท่ากับ 1”) 
▪ การพิมพ์ข้อความเนื้อหาทั้งหมดใช้รูปแบบการกระจายแบบไทย (Thai Distribution)

ยกเว้นส่วนของเอกสารอ้างอิง (ท้ายเล่ม) ทุกประเภทให้ใช้รูปแบบชิดซ้าย (Align Left) 
4.4 เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นระยะ  

▪ เครื่องหมายทุกชนิดให้พิมพ์ติดอักษรตัวหน้า และเว้นระยะ 1 เคาะหลังเครื่องหมาย ได้แก่ 
.   มหัพภาค (Period)  :  ทวิภาค (Colon) 
,   จุลภาค (Comma)  ;  อัฒภาค (Semi-colon) 

▪ เครื่องหมายทุกชนิดให้วรรคทั้งหน้าและหลัง และเว้นระยะ 1 เคาะหลังเครื่องหมาย ได้แก่ 
ๆ  ไม้ยมก  

▪ เครื่องหมายทุกชนิดให้ชิดทั้งหน้าและหลัง เครื่องหมาย ได้แก่ 
- ยัติภังค ์   /  เครื่องหมายทับ 

หลักการใช้สัญลักษณ์ และเครื่องหมายทางภาษาไทย ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ราชบัณฑิต 
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4.5 การเริ่มบทใหม่ 
▪ ในหน้าที ่มี “บทที่” จะต้องมีการเคาะ Enter ลงมา 2 ครั ้ง เริ ่มพิมพ์ในครั ้งที่ 3 

สำหรับในหน้าอื่นพิมพ์ตามปกติ (ดูรายละเอียดในตัวอย่างการพิมพ์) 
 

4.6 หัวข้อย่อยหรือลำดับเลข  
▪ ถ้ามีหลายระดับ ให้ตัวเลข (หรือสัญลักษณ์) ของระดับรองลงไปตรงกับอักษรตัวแรก

ของหัวข้อที่มีระดับเหนือกว่า (ดูรายละเอียดในตัวอย่างการพิมพ์) และลำดับหัวข้อไม่เกิน 3 จุด (1.X.X) 
 

4.7 การจัดเลขหน้า 
▪ ให้กำหนดอยู่ที่ตำแหน่ง มุมด้านขวา ส่วนล่างของหน้ากระดาษ 
 

4.8 หน้าแรกของทุกบท 
▪ ให้นับจำนวนหน้า แต่ไมแ่สดงเลขหน้า (หน้าถัดไปแสดงเลขหน้าตามปกติ) 
 

4.9 การพิมพ์ตัวหนา (Bold)  
▪ ให้ใส่เฉพาะในส่วนของ “บทท่ี” และ “หัวข้อ” เท่านั้น 
 

4.10 การพิมพ์ตาราง  
▪ ให้พิมพ์ “ตารางที่….” และหัวเรื่อง ไว้ด้านบนของตาราง ในกรณีที่ตารางมีความยาว 

ไม่สิ้นสุดในหน้าเดียวกัน ให้ต่อรายการเพิ่มลงในตารางใหม่ในหน้าถัดไป โดยมีหัวตารางเหมือนเดิม แต่ไม่ต้อง
ใส่ชื่อตาราง ให้ลงเฉพาะคำว่า “ตารางที่....” ตามด้วยคำในวงเล็บว่า (ต่อ)  

 

4.11 การพิมพ์แผนภาพ/แผนภูมิ/แผนที่/ภาพประกอบ 
▪ ให้พิมพ์ “แผนภาพที่….”   “แผนภูมิที่….” “แผนที่ที่....” “ภาพประกอบที่....” และ

หัวเรื่องไว้ด้านล่างของแผนภาพ/แผนภูมิ/แผนที่/ภาพประกอบ 
 

4.12 ข้อกำหนดอื่น ๆ 
▪ หมายเลขหน้าในสารบัญ ทั้งหมดชิดขวา ตัวอย่างเช่น 

สารบัญ (1) 
สารบัญเลขหน้า (15) 
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 7 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9 
2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ…………………………… 10 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล 333 
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▪ ในส่วนของตารางนั้นกำหนดให้ชื่อตารางหัวตาราง และช่องรวมของตาราง กำหนดให้
เป็น ตัวหนา ทั้งหมด และในส่วนของ ตารางที่เป็นการวิเคราะห์จำนวน (n) และร้อยละ (%) นั้นไม่ต้องมีช่อง
รวม ให้ใส่จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในหัวตารางแทน เช่น (n = 250) เพ่ือแสดงจำนวนผู้ตอบ 

 

▪ ในตารางกำหนดให้ใช้ตัวสัญลักษณ์ x  แทน ค่าเฉลี ่ย และใช้ S.D. แทน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (ในกรณีเก็บข้อมูลจากประชากรใช้สัญลักษณ์ 𝜇 แทนค่าเฉลี่ย และใช้ 𝜎 แทน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

▪ วิธีการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหามีด้วยกันทั้งหมด 2 แบบ คือ 

(1) การอ้างอิงที่มีชื่อผู้แต่งอยู่ข้างหน้า (วงเล็บ) และมีปีที่พิมพ์ และเลขหน้าอยู่ใน 
(วงเล็บ) เช่น จารุภา ยิ้มละมัย (2559, หน้า….) กล่าวว่า.................................................  

(2) การอ้างอิงที่มีชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า อยู่ใน (วงเล็บ) เป็นการอ้างอิงใน
ส่วนท้ายของบทความ เช่น การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสวนดุสิต (จารุภา ยิ้มละมัย, 2559,  
หน้า 9) 

▪ การอ้างอิงในเนื้อหาของบทที่ 2 ส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีให้ใส่ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า 
ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์  

▪ การอ้างอิงภาษาอังกฤษที่มีผู ้แต่งหลายคน ให้ใช้ and แทนการใช้สัญลักษณ์ & 
ยกเว้นเป็นคำเฉพาะ เช่น ชื่อสำนักพิมพ์ เป็นต้น  

▪ เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ในส่วนของวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำหนดให้ใส่ 
ชื่อปริญญา สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ตามท่ีได้ระบุไว้ในคู่มือ 

▪ การทดสอบสมมติฐาน ด้วย t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวน หากพบความ
แตกต่างต้องเขียนว่า “แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.....” 

▪ References ถ้ามีเพียงเล็กน้อยให้พิมพ์ต่อกับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยได้เลยไม่ต้อง
ขึ้นหน้าใหม ่

 
 


