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ค าน า 
 
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ            

สวนสุนันทา จัดท าขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์  
(Thesis)ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และเสริมสร้างทักษะในวิทยานิพนธ์          
โดยการฝึกท างานจริงในส านักงานสถาปนิก หรือหน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในรายวิชาการ
ปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ซึ่งทาง
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดไว้ 

โดยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารคู่มือเล่มนี้ จะอ านวยประโยชน์แก่
นักศึกษาในการด าเนินงานต่างๆ  และท าให้การปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์   
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ส่วนที ่1 : ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ 



 

บทน า 
 

1.ความส าคัญของวิทยานิพนธ์ 
การท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี เป็นการน าเสนอความรู้ท่ีได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วยการศึกษาขอบเขตของงาน พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ กฎหมายและเทศบัญญัติท่ี
เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์พื้นท่ีภายในท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้อาคาร รายละเอียดความ
ต้องการของโครงการ แนวความคิดในการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานออกแบบ 

 
2. ความส าคัญของขั้นตอนการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

ล าดับข้ันตอนการน าเสนอหรือการเขียนวิทยานิพนธ์นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจของผู้อ่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจวิทยานิพนธ์เอง หรือผู้ท่ีจะใช้วิทยานิพนธ์นั้นในการค้นคว้าหรืออ้างอิงในภายหลัง  เนื้อหา
วิทยานิพนธ์นั้นควรประกอบด้วยส่วนส าคัญอีก 3 ส่วนย่อย คือ ส่วนบทน า ส่วนบทเนื้อหาหลัก และส่วนบทสรุป 

 ส่วนบทน า 
ส่วนบทน าจะเป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์ถัดจากบทคัดย่อ ซึ่งบทคัดย่อจะกล่าวโดยย่อ ๆ ถึงประเด็น

ของปัญหาคืออะไร ผู้เขียนได้ท าอะไร และได้ผลเช่นไร ส่วนบทน าจะเป็นการเริ่มเข้าสู่ประเด็นของปัญหาอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มจากความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา 
ขั้นตอนและวิธีการในการศึกษา และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เพื่อเป็นการน าไปสู่ส่วนท่ีสอง หรือส่วนท่ีเป็นบท
เนื้อหาหลัก 

 ส่วนบทเนื้อหาหลัก 
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ส่วนเนื้อหาหลักนี้ จะเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของวิทยานิพนธ์ ประกอบ ด้วยบท           

ต่างๆ โดยจะแบ่งความยาวและเนื้อหาของแต่ละบทใกล้เคียงกัน โดยแต่ละบทจะยาวประมาณ 20  – 40 หน้า
พิมพ์ บทแรกของเนื้อหาหลักนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ บทต่อ ๆ มาจึงเป็นกรณีศึกษา รายละเอียด
กิจกรรมและประโยชน์ใช้สอยของโครงการ 

 ส่วนบทสรุป 
ส่วนบทสรุปหรือภาคการออกแบบ เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า 2 ส่วนแรกเพราะเป็นการ

แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วยแนวความคิดในการออกแบบ การวิเคราะห์รูปแบบ
และทางเลือกต่าง ๆ และภาพผลงานการออกแบบ 
 
3. ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ 

ภาษาท่ีใช้การน าเสนอวิทยานิพนธ์  เป็นภาษาเขียนท่ีกระชับ ชัดเจน ได้ใจความ และถูกต้องตาม
หลักการใช้ค าและไวยากรณ์ การใช้ศัพท์เทคนิคหรือค าท่ีเป็นภาษาต่างประเทศหากท าได้ ควรใช้ค าท่ีแปลหรือ
ศัพท์บัญญัติ ท่ีเป็นภาษาไทย หรือหากไม่แน่ใจว่าจะส่ือความหมายได้ถูกต้อง ก็ควรมีวงเล็บภาษา ต่างประเทศ
ต่อท้าย 

นอกจากการใช้ค าท่ีถูกต้องแล้วล าดับชุดของค าท่ีน าเสนอ ก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในแต่ละ
ย่อหน้าจะต้องมีความชัดเจนว่าอะไรคือประเด็นหลักในการน าเสนอของย่อหน้านั้น การรับและส่งกันระหว่างย่อ
หน้าท่ีอยู่ติดกันจะเป็นสะพานท่ีดีในการท าให้ผู้อ่านสามารถเช่ือมโยงเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง 

ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเป็นอย่างยิ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์ คือ การเขียนโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุน และความ
ซ้ าซ้อน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้เขียนมักไม่จงใจท่ีจะให้เกิดขึ้น แต่ส่ิงดังกล่าวก็มักเกิดขึ้นเสมอหากผู้เขียนขาดความ



 

ระมัดระวัง บางประโยค หรือบางย่อหน้า ดูผิวเผินอาจไม่ซ้ ากับท่ีใดเลย แต่เมื่อสรุปความให้ส้ันลงก็เหมือนกับส่ิง
ท่ีเคยกล่าวมาแล้ว อันเป็นความซ้ าซ้อนท่ีพบได้เสมอ เมื่อต้องการกล่าวถึงส่ิงเดียวกัน ตลอดวิทยานิพนธ์ท้ังเล่ม
ควรใช้ค าหรือประโยคแบบเดียวกัน ไม่เช่นนั้นแล้วผู้อ่านมักจะเกิดความสับสนว่าเป็นส่ิงอื่นอีกส่ิงหนึ่งหรือไม่ 

ดังนั้นคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ ท่ีผู้เขียนวิทยานิพนธ์
ควรทราบ และต้องปฏิบัติตาม โดยในบทท่ี 1 ได้กล่าวถึงความส าคัญของวิทยานิพนธ์ส่วนต่าง ๆ ของการน าเสนอ 
และภาษาท่ีใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ บทท่ี 2 จะกล่าวถึงขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครง ส่วนบทท่ี 3 จะให้
รายละเอียดและรูปแบบส่วนต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ นับแต่หน้าปกเป็นต้นไป ส่วนบทท่ี 4 นั้นจะให้รายละเอียด
และรูปแบบของการพิมพ์ ส่วนวิธีการอ้างอิงการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง จะกล่าวถึงในบทท่ี 5 และ 
6 ตามล าดับ ส าหรับภาคผนวกนั้นจะเป็นตัวอย่างต่าง ๆของการเขียนวิทยานิพนธ์ และตัวอย่างแบบฟอร์ม                 
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             ขั้นตอนด าเนินงานการปฏบิัติงานวิทยานิพนธ์(Thesis) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอหัวข้อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์  
และขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ขอความเห็นชอบจาก
ประธาน 

กรรมการวิทยานิพนธ์ 
 
 

อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ภายใต้เกณฑ์ใน
การตรวจงานวิทยานิพนธ์ 

จัดท า  
Thesis book  

        ไม่เห็นชอบ 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา 

จัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ ์

พิจารณาอนุมัติ 

เริ่มต้น 

สอบวิทยานิพนธ์  
และคณะกรรมการ

ตัดสินการสอบ 
 



 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิทยานิพนธ ์ภาคการศึกษาที่ 1 (เตรียมวิทยานิพนธ์) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

เสนอหัวข้อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์  
และขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ขอความเห็นชอบจาก
ประธาน 

กรรมการวิทยานิพนธ์ 
 

ในกรณีหัวข้อยังไม่ผ่านในการพิจารณาเบื้องตน้ 
ให้เสนอหวัข้อ/โครงร่างวิทยานิพนธค์รั้งที่ 2 

        ไม่เห็นชอบ 

                 ไม่เห็นชอบ 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา 

พิจารณาอนุมัติ 

เริ่มต้น 

สอบวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการตัดสิน

การสอบ 
 

อนุมัติหวัข้อวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้น 
 

ขอความเห็นชอบจาก
ประธาน 

กรรมการวิทยานิพนธ์ 
 

ด าเนนิการจดัท าวิทยานิพนธภ์ายใต้เกณฑ์ใน
การตรวจงานวิทยานิพนธ ์

 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 



 

           ขั้นตอนการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 (วิทยานิพนธ์)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เริ่มต้น 

สอบวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการตัดสินการสอบ 

( ครั้งที ่1- 4 ) 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

สอบวทิยานิพนธ์และ
คณะกรรมการตดัสินการสอบ 

( คร้ังที่สุดท้าย) 

ปรับปรุง/แก้ไขภายใต้เกณฑ์ใน
การตรวจงานวิทยานิพนธ์ 

หรือพิจารณาให้ถอนรายวิชา 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ปรับปรุง/แก้ไขภายใต้เกณฑ์ใน
การตรวจงานวิทยานิพนธ์หรือ

พิจารณาให้ค่าระดับ 
 I หรือ F 

          ปรับปรุง/แก้ไข 

          ปรับปรุง/แก้ไข 

จัดท า  
Thesis book  

จัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ ์

พิจารณาอนุมัติ 



 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 

รายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์ เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียน
เรียนต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อนท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งรายวิชานี้ เป็นการศึกษาและก าหนดโครงการพร้อม
ท้ังวิเคราะห์  หาข้อมูลประกอบ เพื่อจัดท าการออกแบบภาคปฏิบัติของวิทยานิพนธ์ 

รายวิชาวิทยานิพนธ์เปิดสอนในภาคเรียนการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียน 
ต้องผ่านวิชาบังคับก่อนท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
1. น าเสนอหัวข้อ/ โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 
             การน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  ควรเป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้  ท้ังในด้านแนวคิดของโครงการ
และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  สามารถน าไปก าหนดแนวทางการออกแบบได้  มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโครงการ  ท้ังนี้ควรมีควรมีขนาดของโครงการไม่ ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป  ตลอดจนค านึงถึง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  ตลอดจนไม่ควรเสนอหรือคัดลอกผลงานท่ีซ้ ากับ
ผู้อื่น 
2. ข้ันตอนการขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการและอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
       นักศึกษายื่นเสนอหัวข้อ/โครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์ โดยประกอบด้วยรายละเอียด (วท.1) การเลือก/
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา (วท.2)และ  แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  (วท.3)  
           คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายใน ร่วมพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดเกณฑ์
วัดผลในการพิจารณา 3 ลักษณะ คือ “ผ่าน” “ผ่านโดยแก้ไขปรับปรุง” และ “ไม่ผ่าน”  นักศึกษาท่ีได้รับทราบ
ผล  ให้แก้ไขปรับปรุงหัวข้อโครงการ ส่วนผู้ท่ีได้รับผล “ไม่ผ่าน” ในขั้นตอนนี้ ให้เปล่ียนโครงการและยื่นเสนอ
หัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่  
       คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายใน ร่วมพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ครั้งท่ี 2 โดยก าหนด
เกณฑ์วัดผลในการพิจารณา 2 ลักษณะ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” นักศึกษาท่ีได้รับผล “ไม่ผ่าน” ในขั้นตอนนี้ 
เห็นสมควรให้เพิกถอนรายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์ภายในก าหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 
 3. ข้ันตอนการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ภายใต้เกณฑ์ในการตรวจงาน 
 

ระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ ์

- ก าหนดเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา  และจะต้องไม่เกิน 4 ภาค
การศึกษา 

- หากไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา  ให้ท าซ้ าได้ในหัวข้อเดิมได้อีกไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษา 

ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ ์

- ตรวจงานตามวันเวลาท่ีก าหนด 
- ส่งข้อมูลค้นคว้าและวิจัย  ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในทุกสัปดาห์ของการเรียนการสอน และจะขาดได้ไม่  
     ซึ่งหากขาดเกิน 1ครั้งจะไม่มีสิทธิได้รับการตรวจงานและได้รับคะแนน ในครั้งนั้นๆ (วท.5) 
- ส่งแบบร่างการออกแบบให้กรรมการให้คะแนนพิจารณา 



 

หมายเหตุ    เกณฑ์การประเมิน                                                    
ค่าระดับคะแนน            เกรด                    
86-100                        A                  
82-85                         A-                  
78-81                         B+                 
74-77                         B                   
70-73                         B-                  
66-69                         C+                   
62-65                         C 
58-61                         C- 
54-57                         D+ 
50-53                         D 
46-49                         D- 
0-45                           F 

การตรวจวิทยานิพนธ ์

- นักศึกษาจะต้องน าเสนอวิทยานิพนธ์และอธิบายวทิยานิพนธ์ต่อกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ด้วย
ตนเอง 

- กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์จะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม  เพื่อความชัดเจนในระหว่างการพิจารณา
ตัดสินงาน 

- มติของกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาอาจแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้  ในกรณีท่ีนักศึกษาช้ีแจงไม่ชัดเจน 

4.การสอบวิทยานิพนธ์และการตัดสินการสอบ 
-  นักศึกษาจะต้องส่งงานและฟังการตรวจงานจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ จ านวนครั้งตามวนัเวลาท่ี
ระบุ  หากขาดการตรวจครั้งใดโดยไม่ได้ช้ีแจง หรือมีเหตุอันสมควรภายในระยะเวลา 3 วันจะพิจารณา
ให้คะแนนเป็นระดับ F ท้ังรายวิชาและในครั้งท่ีขาดตรวจงาน  จะต้องส่งงานภายในระยะเวลาไม่เกนิ  2 
สัปดาห์ นับจากวันตรวจครั้งนั้นๆ 
- นักศึกษาท่ีไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ภายในเวลาท่ีก าหนดจะได้เกรด I และเมื่อส่งงานภายหลัง  
นักศึกษาท่ีได้เกรด I  (ไม่สมบูรณ์) ในภาคการศึกษาท่ี 2 เมื่อส่งเสร็จแล้วจะได้เกรดไม่เกิน C  
ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 12 ระดับ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดท า Thesis book  

- จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดท า Thesis book   (วท.8) 
6.การเสนอวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

    -  นักศึกษาจะต้องส่งวิทยานิพนธ์  ท่ีผ่านการตรวจและลงนามรับรองแล้ว  ให้วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
จ านวน 2 ชุด 
    -  คณะจะเก็บงานวิทยานิพนธ์ทุกช้ินไว้เพื่อนิทรรศการ  และจะส่งคืนให้นักศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด 

 



 

รายละเอียดของวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

หัวข้อ ARD5501 (ภาคการศึกษาที่1) ARD5502 (ภาคการศึกษาที่ 2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิจัยหลักการเบื้องต้นและทฤษฎีเบื้องต้นของ
การท า วิทยา นิพน ธ์ทาง สถาปั ตยกร รม  
โครงการวิทยานิพนธ์และแนวความคิด การต้ัง
ค าถามและสมมุติฐานวิจัยเพ่ืองานออกแบบ 
การก าหนดรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม 
แนวความคิดในการออกแบบ การพัฒนา
ขบวนวิทยานิพนธ์เพ่ือการออกแบบ 

การรวบรวมและวิเคราะห์จากข้อมูลแวดล้อม
เพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม  
แนวคิดและปรัชญาในการออกแบบ  การพัฒนา
แบบตามกระบวนการและขอก าหนดการ
ออกแบบ  การรวบยอดความคิดของการ
ออกแบบ การน าเสนอแบบสถาปัตยกรรมและ
การเขียนวิทยานิพนธ์ 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ARD 4508 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 
ARD 4502 วิธีการวางแผนและวิจัยโครงการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
ARD 4802 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ARD 5501 วิทยานิพนธ์ 1 

วัตถุประสงค์ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการเตรียม
วิทยานิพนธ์  และท าการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในภาคปฏิบัติของวิทยานิพนธ์     

น าข้อมูลที่ค้นคว้าในวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์         
(ARD 5501) มาใช้ประกอบการออกแบบ
ภาคปฏิบัติ 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

ท าการค้นคว้า สรุปเน้ือหาข้อมูลตามโครงการ
ซึ่งได้รับอนุมัติ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าตรวจและตัดสินให้คะแนน 

ท าการออกแบบอาคารตามโครงการซึ่งได้รับ
อนุมัติ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้
ค าแนะน าตรวจและตัดสินให้คะแนน 

การประเมินผล คะแนนการตรวจงาน                  70 % 
คะแนนเอกสารวิทยานิพนธ์           30 %   
(การด าเนินงาน 10% ฉบับสมบูรณ์ 20 %) 
รวม                                     100 %
   

คะแนนแบบร่าง                    40 %                               
(คณะกรรมการภายใน + ภายนอก)        
คะแนนแบบสุดท้าย                50 %                               
คะแนนเอกสารวิทยานิพนธ์       10 %   
รวม                                  100 % 



 

หัวข้อ ARD5501 (ภาคการศึกษาที่1) ARD5502 (ภาคการศึกษาที่ 2) 
การปฏิบัติงาน 

 

1.นักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจงานทุกครั้ง
ตามก าหนดในวันเวลาที่มีการตรวจงาน    
คณะจะพิจารณาระงับการท างานของ ผู้ที่มี
ผลงานต่ ากว่ามาตรฐานหรือล่าช้ากว่าท่ีควร 
2. นักศึกษาต้องน าเสนอข้อมูลส าหรับการ
ตรวจงานด้วยเอกสารวิทยานิพนธ์ และข้อมูล
ในรูปแบบ Digital file 
3นักศึกษาจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ภาคเอกสารที่
สมบูรณ์ตามวันเวลาที่ก าหนด  อาจารย์ที่
ปรึกษาอาจพิจารณาให้เกรด I (Incomplete)  
ในกรณีที่ยังท างานไม่ครบตามมาตรฐาน   
 

1.นักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจงานทุกครั้ง
ตามก าหนดในวันเวลาที่มีการตรวจงาน  คณะ
จะพิจารณาระงับการท างานของผู้ที่มีผลงานต่ า
กว่ามาตรฐานหรือล่าช้ากว่าท่ีควร 
2.นักศึกษาต้องน าเสนอข้อมูลส าหรับการตรวจ
งานด้วยเอกสารวิทยานิพนธ์ และ Plateขนาด 
A3 (ไม่จ ากัดจ านวนแผ่น) รวมทั้งข้อมูลใน
รูปแบบ Digital file 
3. นักศึกษาต้อง Pin Up  Exhibition  ภายหลัง
จากการตรวจครัง้สุดท้ายเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณามาตรฐานของผลงาน 
และการติดต้ังผลงาน หากล่าช้าจากที่ก าหนด 
(Late) จะพิจารณาตัดคะแนน 5 คะแนนของ
ทั้งหมดและกรณีไม่ส่งผลงาน       จะไม่มีสิทธิ
สอบ 
4..ส่งวิทยานิพนธ์ภาคเอกสารที่เพ่ิมเติมบทที่ 4 
ผลงานการออกแบบ  และเมื่อแก้ไขแล้วให้ส่ง
เอกสารที่เย็บเล่มเข้าปกจ านวน 2 เล่ม พร้อม
สรุปงานใน CD-Rom ( รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
5.ส่งงานภาคปฏิบัติและเอกสารที่สมบูรณ์ตาม
วันเวลาท่ีก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาอาจ
พิจารณาให้เกรด I (Incomplete)  ในกรณีที่ยัง
ท างานไม่ครบตามมาตรฐาน  ซึ่งเมื่อเสร็จ
สมบูรณ์เกรดที่ผ่านจะไม่เกิน   C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดเนื้อหาในการส่งงานวิทยานิพนธ์ 
 

การตรวจงาน ARD5501 (ภาคการศึกษาที่1) ARD5502 (ภาคการศึกษาที่ 2) 
ครั้งที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ 

เหตุผลในการเลือกโครงการ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ขอบเขตของโครงการ 
องค์ประกอบหลักของอาคาร 
ตัวอย่างอาคาร 
การด าเนินการและหน้าท่ีรับผิดชอบของบุคคล 
พฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร / จ านวนผู้ใช้โครงการ 
รายละเอียดองค์ประกอบ และพ้ืนที่ใช้สอย 

สรุปรายละเอียดโครงการ  /  แนวความคิดในการ
ออกแบบ /  การวิเคราะห์ผงับริเวณ     
Zoning  / Schematic Design / Mass Study 

ครั้งที่ 2 การลงทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ 
การเลือกท าเลที่ต้ังโครงการ 
วิเคราะห์และสรุปผลการเลือกที่ต้ังโครงการ 
กฎหมายและเทศบัญญัติ 
ระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคาร              
การวิเคราะห์ที่ต้ังโครงการ 
แนวความคิดในการออกแบบ 

ผังบริเวณ /  ผังพ้ืนอาคารทุกชั้น /  รูปตัดอย่าง
น้อย  1 รูป /  รูปด้าน /  ทัศนียภาพที่แสดงจุดที่
น่าสนใจของโครงการ/ Study  Model 
 

ครั้งที่ 3 
 
 
 
 
 

- วิทยานิพนธ์  ข้ันสุดทายอย่างน้อยต้องประกอบไป
ด้วย1.สรุปข้อมูลโครงการ  ประกอบด้วย                                 
ชื่อโครงการ , ชื่อเจ้าของโครงการ  , ที่ต้ังโครงการ
เน้ือที่โครงการ ,พ้ืนที่ใช้สอยโครงการ ,แผนภูมิ
แสดงความสัมพันธ์ประโยชน์ใช้สอย                                            
2.ผังบริเวณ     
3.ผังพ้ืนอาคารทุกชั้น                                                       
4.รูปด้านทุกด้าน     
5.รูปตัดอย่างน้อย  2 รูป                                                
6.แบบขยายโครงสร้างส่วนส าคัญ หรือหุ่นจ าลอง 
7.หุ่นจ าลอง ขนาด A1 (ไม่จ ากัดจ านวน)                                                               
8.ทัศนียภาพภายในและภายนอก    

 
หมายเหตุ   ในการก าหนดหัวข้อการตรวจแต่ละครั้ง ท้ังน้ีให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมตรวจวิทยานิพนธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การจัดท ารายละเอียดหนังสือรวมวิทยานิพนธ์  (Thesis Book) 
 

ให้นักศึกษาส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจ าท าหนังสือรวมวิทยานิพนธ์  (Thesis Book) ปีการศึกษา 2561 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

งานที่ก าหนดและรายละเอียดในรูปแบบ   Digital File 
หัวข้อ รายละเอียด จ านวน 

ชื่อโครงการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
ภาพถ่ายนักศึกษา ขนาดที่เหมาะสม  และดูน่ามอง 1 ภาพ 
แนวความคิดในการออกแบบ บอกรายละเอียดครึ่งหน้ากระดาษ  A4 ขนาด

ตัวอักษร 16  
และกระบวนการคิดในรูปแบบกราฟริก 

 

แรงบันดาลใจที่ท างาน ( ในเชิง
สถาปัตยกรรม ) 

บอกรายละเอียดครึ่งหน้ากระดาษ  A4 ขนาด
ตัวอักษร 16 

 

Plan และ Lay-out พิจารณาให้เห็นขนาดที่ชัดเจน  ทุกชั้น 
รูปผลงานจาก 3D ภาพ  Approach งานโดยรวมทั้งโครงการ 3 ภาพ 

ภาพ Elevation  4 ภาพ 
ภาพ Section 3 ภาพ 
ภาพ Interior  Perspective 3 ภาพ 
ภาพ Exterior  Perspective 3 ภาพ 
ภาพในมุมมองที่น่าสนใจ 10 ภาพ 

หมายเหตุ : ภาพมีขนาด  Resolution = 300 DPI   
รูปผลงานจากภาพถ่าย Model ภาพ  Lay-out 2 ภาพ 

ภาพ Exterior  Perspective ( รวมทั้งโครงการ )  
โดยมีมุมกล้อง 30 องศา 

4 ภาพ 

ภาพจุดที่น่าสนใจในแต่ละองค์ประกอบ 6 ภาพ 
ภาพ  Approach ระดับสายตา รวมทั้งภาพที่แสดง
ถึงความโดดเด่นของงาน 

10 ภาพ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

เกณฑ์ปฏบิัติการขอหนังสือรับรองเพื่อขอข้อมูลประกอบวทิยานิพนธ ์
 

ในการขอข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
           1.ตรวจสอบข้อมูลจากทางวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับข้อมูลท่ีต้องการ กรณีท่ีทางวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่มีข้อมูล  นักศึกษาจึงจะสามารถยื่นค าร้องเพื่อขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้                   
           2. นักศึกษาต้องสอบถามหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลในการขอข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ก่อน
ยื่นใบค าร้องท้ังนี้เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลท่ีนักศึกษาจะได้รับ  และจะต้องทราบถึงข้อมูลนั้นๆ เหมือน หรือใช้
รูปแบบเดียวกันกับนักศึกษาท่ีท าหัวข้อในลักษณะเดียวกัน  ท้ังนี้เพื่อลดการขอข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ในแต่ละ
หน่วยงาน           
           3. นักศึกษาต้องยื่นเสนอใบค าร้องเพื่อขออนุมัติจากเลขานุการวิทยานิพนธ์ หรือผู้มีอ านาจลงนามเพื่อ
อนุมัติ  (วท.4)                                                                                                                                 
           4. เมื่อได้รับข้อมูลจากทางหน่วยงาน นักศึกษาจะต้องส าเนาเอกสาร  หรือบันทึกใน CD-Rom ให้แก่
ทางวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จ านวน 1 ชุด                                                                                                      
           5. กรณีทีนักศึกษาจ าเป็นต้องขอข้อมูลประเภท  ผังอาคาร หรือรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม  ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องขอข้อมูลจากผู้ออกแบบโดยตรง  ท้ังนี้การพิจารณาให้ขึ้ นอยู่กับอาจารย์ท่ีปรึกษา/ เลขานุการ
วิทยานิพนธ์ หรือผู้มีอ านาจลงนามเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                         ก าหนดรายละเอียดการตรวจงานวิทยานิพนธ์ 
                                                 ภาคการศึกษาที่ 1-2 /2561 

ล าดับ รายการ วัน/เวลา รูปแบบ/การตรวจ 

ภาคการศึกษาที่ 1 /2561  วิชา  ARD 5501 (เตรียมวิทยานิพนธ์) 
1 ปฐมนิเทศ สิงหาคม  2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายใน 

2 การตรวจงานครั้งที่ 1 สิงหาคม 2561เวลา 9.30 น คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ
ภายนอก 

 การตรวจงานครั้งที่ 2 กันยายน 2561เวลา 9.30 น คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ
ภายนอก 

 การตรวจงานครั้งที่ 3 ตุลาคม 2561เวลา 9.30 น. คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ
ภายนอก 

3 การตรวจงานครั้งที่ 4 พฤศจิกายน 2561เวลา 9.30 น. คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ
ภายนอก 

4 ส่งร่างเอกสารวิทยานิพนธ ์ พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เลขาวิทยานิพนธ ์
เปิดภาคเรียน สิงหาคม  2561 สอบกลางภาค ตุลาคม 2561   สอบปลายภาค ธันวาคม 2561    

ภาคการศึกษาที่ 2 /2561  วิชา  ARD 5502 (วิทยานิพนธ์) 
8 การตรวจงานครั้งที่ 1 มกราคม 2562เวลา 9.30 น คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ

ภายนอก 
 การตรวจงานครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 9.30 น คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ

ภายนอก 
 การตรวจงานครั้งที่ 3 มีนาคม 2562เวลา 9.30 น. คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ

ภายนอก 
 การตรวจงานครั้งที่ 4 เมษายน 2562เวลา 9.30 น. คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ

ภายนอก 
11 ส่งงานวิทยานิพนธ์ เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. เลขาวิทยานิพนธ ์
12 การตรวจงานคร้ังสุดท้าย 

( ก าหนดการตรวจ 2 วัน ) 
พฤษภาคม  2562 เวลา 9.30 น 

พฤษภาคม  2562 (เวลา8.30-16.30) 
15 กุมภาพันธ์  2556 
Pin up Exhibition 

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและ
ภายนอก 
 
 

13 ส่งร่างเอกสารพร้อมลายเซ็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น. เลขาวิทยานิพนธ ์
 

14 รับร่างเอกสารคืนเพื่อน าไปเย็บเล่ม พฤษภาคม  2562 เวลา 9.30 น. เลขาวิทยานิพนธ ์
15 ส่งวิทยานิพนธ์จ านวน 2 เล่ม  CD การ

จัดท า Thesis book  
พฤษภาคม  2562 เวลา 9.30 น. เลขาวิทยานิพนธ ์

เปิดภาคเรียนมกราคม  2562 สอบกลางภาค มีนาคม 2562   สอบปลายภาค พฤษภาคม 2562 
หมายเหตุ: การตรวจงานทุกครั้งนักศึกษาทุกคนต้องรับการตรวจเช็คงานพร้อมกันในเวลา 9.00 น.กับเลขาวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ส่วนที ่2 : แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 



 

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์
   วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.   ข้อมูลนักศึกษา 

ข้าพเจ้าชื่อ        นาย         นางสาว.................................................................รหัสประจ าตัว................................................ 
สาขาวิชา........................................................................................... .........................................................................................   
นักศึกษา        ภาคปกติ        พิเศษ  E-Mail : …………………………………………… เบอร์โทรติดต่อ..........................................    
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ ............... 

 
 
2.    ชื่อวิทยานิพนธ์ 
(ภาษาไทย)............................................................................. ............................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... .................................... 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................................. 
ความเป็นมาของโครงการ 
............................................................................................................................. .................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................................................................................... ............ 
ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ (องค์ประกอบของโครงการ) 
............................................................................................................................. .................................................................. ............ 
..................................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... .................. 
วัตถุประสงคของโครงการ 
............................................................................................................................. .................................................................. ............ 
.......................................................................................................................................................... ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................................. ............ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. .................................................................. ............ 
....................................................................................................................................................... .................................................... 
ข้อมูลสนับสนุนในการศึกษาโครงการ (อาทิแปลน,ภาพถ่าย หนังสือยินยอมให้ใช้โครงการเพ่ือท าวิทยานิพนธ์จากเจ้าของ หรือ
สถาปนิก ฯลฯ 
............................................................................................................................. .................................................................. ............ 
...................................................................................................................................... ..................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... ................. 
แหล่งที่มาของข้อมูล (ต ารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการและอื่นๆ) 
............................................................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................. ............ 
 
       ลงชื่อ............................................................(นักศึกษา) 
        ................/................/................... 
 
 

 

แบบ วท.1 



 

     แบบเสนอขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
   วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.   ข้อมูลนักศึกษา 

ข้าพเจ้าชื่อ        นาย         นางสาว.................................................................รหัสประจ าตัว.......... ...................................... 
สาขาวิชา.................................................................................. ..................................................................................................     
นักศึกษา        ภาคปกติ        พิเศษ  E-Mail : …………………………………………… เบอร์โทรติดต่อ..........................................    
ที่อยู่................................................................................................................................................ ........................................... 

 

 
2. ชื่อวิทยานิพนธ์  ( ระบุหัวข้อที่น าเสนอในเบื้องต้น ) 
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... ..................................................................................................... ............ 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ....................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. .............
มีความประสงค์ขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์............................................................................................................................................................ 

 
 

ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา 
                                                                           (..................................................................) 

   วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

 
 
ลงชื่อ.......................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       (...................................................................) 
วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ.......... 
 
ความเห็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ 

 
สมควรอนุมัติแต่งต้ังที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
ไม่สมควรอนุมัติเน่ืองจาก....................................................................................................................................... .......... 
 
 

ลงชื่อ....................................................................................... 
(......................................................................................)  

                                   คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ.............. 

 
 

 
 

แบบ วท.2 



 

                                            แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ ์
   วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
1.   ข้อมูลนักศึกษา 

ข้าพเจ้าชื่อ        นาย         นางสาว.................................................................รหัสประจ าตัว................................................ 
สาขาวิชา........................................................................................... ......................................................................................... 
นักศึกษา        ภาคปกติ        พิเศษ  E-Mail : …………………………………………… เบอร์โทรติดต่อ..........................................       
ที่อยู่................................................................................................. ..........................................................................................  

 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายใน 
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ................................................................ ......................................................................................................... 
 
ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ 
(ภาษาไทย)............................................................................. ............................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................................. ............ 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ....................................................... 
..................................................................... .......................................................................................................................... ............ 

 
ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา 

                                                                           (.................................................................) 
วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ................. 

 
 
ลงชื่อ.......................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
        (....................................................................) 
วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ.......... 
 
ความเห็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ 

 
สมควรอนุมัติ 
 
อนุมัติแบบมีเงื่อนไข/แก้ไข/เพ่ิมเติม 
 
ไม่สมควรอนุมัติ 

 
ลงชื่อ.......................................................................................  

(......................................................................................)  
                                                                               คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร ์

วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
 

 

แบบ วท.3 



 

     แบบค าร้องขอข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
   วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.   ข้อมูลนักศึกษา 

ข้าพเจ้าชื่อ        นาย         นางสาว.................................................................รหัสประจ าตัว.......... ...................................... 
สาขาวิชา........................................................................................... ......................................................................................... 
นักศึกษา        ภาคปกติ        พิเศษ  E-Mail : …………………………………………… เบอร์โทรติดต่อ..........................................    
ที่อยู่...................................................................................................................... ..................................................................... 

 

 
มีความประสงค์  
                            

ขอหนังสือรับรองเพ่ือขอข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการท าวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
ต าแหน่ง ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ............................................................................................... ..... 
หน่วยงาน/ที่อยู่........................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................ 
   
สิ่งที่ต้องการขอ 
  ผังพ้ืน รูปด้าน  รูปตัด ข้อมูลผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) 
          ข้อมูลผังบริหารองค์กร หรือข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
          สัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนงานน้ันๆ 
  ถ่ายภาพภายในและภายนอกอาคาร 

                            อื่นๆ................................................................................................................................. ......... 
 

ลงชื่อนักศึกษา................................................... 
(..........................................................) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ วท.4 

ความเห็นความเห็นคณบดี/รองคณบดี/หวัหน้าภาค/เลขานกุารวทิยานิพนธ์
..........................................................................................................................................................................
. 
                                                                                                           ลงช่ือ....................................................... 
                                                                                                                  (......................................................) 
 



 

แบบบันทึกข้อเสนอแนะวิทยานิพนธ ์
   วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.   ข้อมูลนักศึกษา 

ข้าพเจ้าชื่อ        นาย         นางสาว.................................................................รหัสประจ าตัว.............................................. 
สาขาวิชา........................................................................................... ....................................................................................... 

ชื่อวิทยานิพนธ์ 
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................ ................................................................................................................................. 
 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะแยกตามประเด็นหัวข้อ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 

 

 

 

 
                                                                     ลงชื่อ..................................................................... 

                                                                         (................................................................) 
                                                                        กรรรมการผู้ตรวจวิทยานิพนธ์ 

    วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ.......... 
 
 

แบบ วท.5 



 

       แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
   วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.   ข้อมูลนักศึกษา 

ข้าพเจ้าชื่อ        นาย         นางสาว.................................................................รหัสประจ าตัว........................ ........................ 
สาขาวิชา........................................................................................... ....................................................................................... 

ชื่อวิทยานิพนธ์ 
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................. .............................................................................................................  
ขอค าปรึกษา แนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดังน้ี 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดในการให้ค าปรึกษาแนะน า ลงนามอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 
หมายเหตุ       1.นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบฟอร์มที่นักศึกษาขอ            

ปรึกษาแนะน าทุกครั้ง โดยมีจ านวนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
       2.หากไม่มีการลงนามหรือจ านวนไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะไม่พิจารณาให้รับการตรวจในแต่ละครั้ง        
       3.ให้นักศึกษาสง่แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลให้เลขาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

 
 

แบบ วท.6 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 : หลักการเขียนรายงานวิทยานิพนธ ์
 



 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์  
 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ีแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนประกอบตอนต้น 
ส่วนเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย แต่ละส่วนประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดดังนี้  
ส่วนประกอบตอนต้น  

ส่วนประกอบตอนต้นของวิทยานิพนธ ์(preliminary) ประกอบด้วย ปกนอก ใบรองปก ปกใน หน้า
อนุมัติ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ โดยแต่ละหัวข้อมีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้ 
1. ปกนอก  

ปกนอก (front cover) ประกอบด้วยปกหน้า สันปก และปกหลัง โดยปกนอกของวิทยานิพนธ์          
ใช้ปกแข็งด าเข้ม พิมพ์ข้อความต่างๆ ด้วยตัวพิมพ ์ทอง ตัวอักษรแบบคอร์เดียนิว (Cordia new) ท่ีมีรายละเอียด 
ดังนี ้ 
    1.1 ปกหน้าให้มีข้อความดังนี้  
         1.1.1 ส่วนบนของปกหน้าให้ระบุช่ือเรื่องภาษาไทยและช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 16 
พอยต์  
         1.1.2 กึ่งกลางหน้ากระดาษ ระบุช่ือและนามสกุลของผู้วิจัย ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ โดยไม่มีค า
น าหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว เป็นต้น ไว้หน้าช่ือ ยกเว้นผู้วิจัยมียศ ฐานันดรศักด์ิ สมณศักดิ์ หรือราชทิน
นาม เช่น พันตร ีหม่อมราชวงศ์ ให้ระบุไว ้โดยไมม่ีวุฒิทางการศึกษา หรือข้อความใด ๆ ต่อท้ายช่ือและนามสกุล 
         1.1.3 ส่วนล่างของปกหน้า ให้ระบุข้อความว่า “วิทยานิพนธ์นี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรส
ถาปัตยกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา” “เลขปี พ.ศ. ท่ีส่งเล่มวิทยานิพนธ์” โดยใช้เลขอารบิก ท่ีมีอักษรตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ และค า
ว่า “ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” หรือ “Copyright 2010 by Suan Sunandha 
Rajabhat University” ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์  
     1.2 สันปก (spine) พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย ช่ือผู้วิจัย และป ีพ.ศ. ท่ีส่งเล่มวิทยานิพนธ ์โดยพิมพ์ไปตามความ
ยาวของสันปก ลักษณะการเขียนเช่นเดียวกับข้อความในปกหน้า ตัวอักษรหนา สีทอง จัดระยะให้เหมาะสม เมื่อ
หงายปกหน้าวิทยานิพนธ์ขึ้น จะปรากฏช่ือผู้วิจัย ช่ือวิทยานิพนธ์ และ พ.ศ. เรียงไปตามความยาวของสันปก และ
ตัวอักษรต้ังขึ้น  
     1.3 ปกหลัง ไม่มีข้อความใด ๆ 
2. ใบรองปก  

ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่า (blank page) มีขนาดเดียวกับกระดาษท่ีใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ (ขนาด เอ 
4) โดยวางกระดาษเปล่าถัดจากปกนอกด้านหน้าจ านวน 1 แผ่น และก่อน ปกหลังอีกจ านวน 1 แผ่น  
3. ปกใน  

ปกใน (title page) มีข้อความและขนาดอักษรเช่นเดียวกับปกนอก โดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 (A4) สี
ขาว พิมพ์ด้วยหมึกสีด า  
4. หน้าอนุมัติ  

หน้าอนุมัติ หรือใบรับรองวิทยานิพนธ ์(approval form) จัดท าเพื่อให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และคณบดีวิทยาลัยลงนามรับรอง วิธีการพิมพ์รายนามอาจารย์ในหน้าอนุมัติและในส่วนอื่นของวิทยานิพนธ์ให้
ระบุค าน าหน้าช่ืออาจารย์โดยใส่ต าแหน่งทางวิชาการและยศเรียงตามล าดับ หากไม่มีต าแหน่งทางวิชาการหรือ



 

ยศอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือท้ังสองอย่าง ให้ใส่เฉพาะต าแหน่งทางวิชาการหรือยศ ท่ีมีนั้นหากไม่มีท้ังต าแหน่งทาง
วิชาการและยศ ให้ใช้ค า “อาจารย์” ในภาษาไทย และใช้ค าว่า “Mr.”, “Mrs.” หรือ “Ms.” ในภาษาอังกฤษ  
5. กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ (acknowledgment) เป็นข้อความแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือ 
และให้ความร่วมมือในการท าวิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์ค าว่า “กิตติกรรมประกาศ” ไว้กลางหน้ากระดาษ โดยการ
เขียนกิตติกรรมประกาศไม่ควรยาวเกิน 1 หน้า ระบุช่ือ นามสกุลของผู้วิจัย เดือนและปี ไว้ใต้ข้อความ
กิตติกรรมประกาศ โดยเว้นระยะ 1 บรรทัด  
6. บทคัดย่อ  
          บทคัดย่อ (abstract) เป็นการสรุปสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ให้กระชับ ชัดเจน ท าให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจวิทยานิพนธ์ได้อย่างรวดเร็ว การเขียนบทคัดย่อควรเขียนให้ต่อเนื่องกัน ในลักษณะความเรียงเพื่อพรรณนา
ถึงเนื้อหา ครอบคลุมครบถ้วนในเรื่องท่ีมาและวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจาก
วิทยานิพนธ์ และคุณค่าของงานวิจัย ท้ังนี้ ให้พิมพ์บทคัดย่อท่ีมีจ านวน 1 ย่อหน้า มีความยาวไม่เกิน 1 
หน้ากระดาษ ตัวอักษรคอร์เดียนิว ขนาด 16 พอยต์ มีท้ังบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับ
บทคัดย่อภาษาไทยไว้ก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และเนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความหมาย
เท่าเทียมกัน โดยให้ยึดเนื้อหาภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียบเรียงเนื้อหาภาษาไทย   การพิมพ์บทคัดย่อท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้รูปแบบท่ีก าหนดให้ โดยท่ัวไปบทคัดย่อประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ  
     6.1 ข้อมูลวิทยานิพนธ ์ประกอบด้วย  
          6.1.1 ช่ือผู้ท าวิทยานิพนธ์ (Author’s name)  

6.1.2 ช่ือวิทยานิพนธ์ (Thesis title)  
6.1.3 ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis advisor)  
6.1.4 ช่ือปริญญา สาขาวิชา (Degree)  
6.1.5 ค าส าคัญ (key word) เป็นค าศัพท์ท่ีแสดงช่ือเรื่องของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ในการสืบค้น  
6.1.6 เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) (ถ้ามี)  

    6.2 เนื้อหาบทคัดย่อ (abstract) เป็นเนื้อความย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มท่ีครอบคลุมถึงท่ีมาและวัตถุประสงค์
ของการท าวิทยานิพนธ์  และผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม 
7. สารบัญ  

สารบัญ (table of content) เป็นส่วนท่ีแสดงหัวข้อของเนื้อหาภายในเล่มวิทยานิพนธ์ โดยมีเลขหน้า
ก ากับในแต่ละหัวข้อเพื่อความสะดวกในการค้นหาหัวเรื่องท่ีต้องการ การจัดท าสารบัญให้เริ่มนับหน้า 1 ต้ังแต่
ส่วนเนื้อหาเป็นต้นไปจนถึงหน้าสุดท้ายก่อนถึงใบรองปกหลัง ในส่วนต้นให้ใช้การล าดับพยัญชนะ ก-ฮ เป็นล าดับ
หน้า  

หัวข้อท่ีต้องแสดงไว้ในสารบัญคือ “ช่ือบท” และ “หัวเรื่อง” โดยเขียนค าว่า “สารบัญ” ไว้กลาง
หน้ากระดาษด้านบน ตัวอักษรคอร์เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ กรณีท่ีสารบัญมีมากกว่า 1 หน้า ให้พิมพ์ค า
ว่า “สารบัญ (ต่อ)” ในหน้าถัดไป  
8. สารบัญตาราง  

สารบัญตาราง (list of table) เป็นส่วนท่ีแสดงรายการตารางท้ังหมดท่ีอยู่ในเล่มวิทยานิพนธ์และเลข
หน้าท่ีตารางนั้นปรากฏอยู่ การก าหนดเลขท่ีของตารางให้เรียงล าดับต้ังแต่ตารางแรกจนถึงตารางสุดท้าย โดยนับ
รวมตารางในภาคผนวก  



 

การพิมพ์สารบัญตารางให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญตาราง” ไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน ตัวอักษรคอร์
เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ กรณีท่ีสารบัญภาพมีมากกว่า 1 หน้า ให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” ใน
หน้าถัดไป  
9. สารบัญภาพ  

สารบัญภาพ (list of figure) เป็นส่วนท่ีแสดงช่ือและเลขหน้าของภาพประกอบท้ังหมดท่ีอยู่ในเล่ม
วิทยานิพนธ ์เลขท่ีของภาพประกอบด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดท าตาราง นั่นคือใช้ล าดับเลขเรียงล าดับต้ังแต่
ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้าย 

การพิมพ์สารบัญภาพให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญภาพ” ไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน ตัวอักษรคอร์เดียนิว
ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ กรณีท่ีสารบัญภาพมีมากกว่า 1 หน้า ให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” ในหน้าถัดไป  
 
ส่วนเนื้อหา  

ส่วนเนื้อหาของวิทยานิพนธ ์(body) เป็นสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 5 บท 
ได้แก่ บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง บทท่ี 3 แนวคิดและการวิเคราะห์โครงการ 
บทท่ี 4 สรุปรายละเอียดโครงการ และบทท่ี 5 ผลงานการออกแบบ  

การเขียนสาระในแต่ละบทควรมีการเกริ่นน า ท่ีเป็นการสรุปเนื้อหาแบบความเรียงเกี่ยวกับข้อมูลท่ีจะ
กล่าวถึงในบทนั้นๆ มีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด ก่อนจะให้รายละเอียดของส่วนประกอบของแต่ละหัวข้อในแต่
ละบทดังต่อไปนี้ 

 
บทที ่1 บทน า ประกอบด้วย 

    1.1ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (statement and significance of the problem หรือ 
(phenomena) ให้เขียนเป็นความเรียงท่ีดี กล่าวถึงภูมิหลังท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีค้นคว้าวิจัย หรือท่ีมาของเรื่อง 
โดยช้ีให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็น และความส าคัญ โดยน าทฤษฎี หลักวิชาการ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมา
อ้างอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค์ (objectives) ของการท าวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนมีขอบเขตการท าท่ี
แน่นอน รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดท่ีจะน ามาใช้ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการ 

1.2 วัตถุประสงค์ (Objective) ควรระบุโดยกล่าวเรียงเป็นข้อถึงส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายของการท าโครงการ 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ(significance of the study) เป็นการบอกถึงประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยเขียนใหเ้ห็นว่าโครงการนั้นใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เกิดประโยชน์ต่อใครหรือ 
หน่วยงานใด อาจจะส่งผลต่อหลายคนหลายฝ่ายควรเขียนแยกแยะเป็นรายข้อ  

     1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ (definition of term หรือ operational definition) เป็นการก าหนด
ความหมายของค าส าคัญท่ีใช้ในวิทยานิพนธ ์ 

 
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
         คือการน าวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (review of related literature and study) และการกล่าวถึงแนวคิด 
ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิทยานิพนธ์รวมท้ังเอกสารและงานวิทยานิพนธ์ท่ีท ามาก่อนหน้าท่ีมี
ความส าคัญ และใช้เป็นแนวทางน าไปสู่กระบวนการของเนื้อหาทีเกี่ยวข้องกับโครงการโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ เป็นการเสนอเอกสารและทฤษฎีท่ีแสดงให้เห็นรายละเอียดของเนื้อ อัน
น าไปสู่ความเข้าใจในบริบทของวิทยานิพนธ์ การนิยาม การน าเสนอทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ นี้ให้เสนออย่างเป็น



 

ระบบ มีการจัดกลุ่มเนื้อหา จัดแบ่งหัวข้อส าคัญและหัวข้อย่อยอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดพิมพ์ มีการอ้างอิง
แทรกเนื้อหาท่ีถูกต้องตามวิธีการ และให้มีการสรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในวิทยานิพนธ์ 

2.2 คือการศึกษาโครงการตัวอย่างประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับโครงการ โดยศึกษาท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และท าการวิเคราะห์รูปแบบ แนวความคิด โครงสร้าง งานระบบตลอดจนข้อดี
และข้อเสียของโครงการ 

 
บทที่ 3  แนวคิดและการวิเคราะห์โครงการ 
 คือการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาท่ีน ามาสู่กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  ประกอบด้วย 
ด้านการลงทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ , องค์ประกอบหลักของโครงการ ,การวิเคราะห์จ านวนผู้ใช้
โครงการ ,การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โครงการ ,การวิเคราะห์พื้นท่ีใช้สอยของโครงการ ,การวิเคราะห์ท าเลท่ีต้ัง
และท่ีต้ังโครงการ ,การวิเคราะห์โครงการประเภทเดียวกัน ,การวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ,การวิเคราะห์งาน
ระบบประกอบอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า (Electrical System) ,ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง(Fire 
Protection System & Fire Fighting System) ,ระบบปรับอากาศ (Air - Conditioning System) ,ระบบ
สุขาภิบาล (Sanitary System),ระบบส่ือสาร และการวิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
บทที่ 4  สรุปรายละเอียด 
 คือการสรุปผลโดยย่อของโครงการ ประกอบด้วยการสรุปพื้นท่ีใช้สอย รายละเอียดโครงการ 
สภาพที่ต้ังโครงการ และแนวความคิดในการออกแบบเบ้ืองต้น 
 
บทที่ 5 ผลงานการออกแบบ 
 คือการเสนอผลงานการออกแบบประกอบด้วยกระบวนการซึ่งได้มาของแนวความคิดในการออกแบบ  
ผังพื้นทุกช้ัน รูปด้านอาคารทุกด้านและรูปตัดอาคาร ตลอดจนภาพถ่ายหุ่นจ าลองในขั้นตอนสุดท้าย 
 
ส่วนประกอบตอนท้าย 

ส่วนประกอบตอนท้ายของวิทยานิพนธ์ หรือเรียกว่าส่วนอ้างอิง ( reference) เป็นส่วนสุดท้ายของ
วิทยานิพนธ์ ส่วนอ้างอิงส่วนมากจะประกอบด้วย 3 หัวข้อได้แก่ รายการอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติของผู้ท า
วิทยานิพนธ์ ท่ีแต่ละหัวข้อมีวิธีการเขียนดังนี้ 
1. รายการอ้างอิง 

รายการอ้างอิง (Reference) ได้แก่การน าเสนอรายช่ือเอกสาร ต ารา ส่ิงพิมพ์ หรือวัสดุใด ๆ ก็ตามท่ี
ผู้วิจัยได้น ามาใช้อ้างอิงอยู่ภายในรูปเล่มของวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนท าให้วิทยานิพนธ์นั้นมีความ
น่าเช่ือถือมากขึ้น โดยผู้วิจัยต้องรวบรวมท้ังหมดไว้ในส่วนของรายการอ้างอิงเพื่อให้ผู้สนใจท่ีจะศึกษาเพิ่มเติม
สามารถรู้แหล่งท่ีมาส าหรับการสืบค้นเพิ่มเติมได้ 
การจัดท ารายการอ้างอิงให้เรียงล าดับต่อจากส่วนเนื้อหา มีหน้าบอกตอนท่ีไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่จัดล าดับหน้า
ต่อเนื่อง ให้พิมพ์ค าว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “REFERENCE” ในวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ ใช้อักษรคอร์เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ หน้าถัดไปให้ลงรายการอ้างอิงโดยมีค าว่า “รายการ
อ้างอิง” หรือ “REFERENCE” ใช้อักษร คอร์เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ ไว้ที่กลางหน้ากระดาษด้านบน 
 
 
 



 

2. ภาคผนวก 
ภาคผนวก (Appendix) เป็นการเสนอรายละเอียดบางอย่างท่ีส าคัญและจ าเป็นแต่ไม่สามารถน าไปไว้ใน

ส่วนเนื้อหาของเล่มได้ เพราะจะท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินเรื่อง เนื่องจากมีเนื้อหามากเกินไป ดังนั้น
ภาคผนวกจึงอาจเป็นเอกสาร ตาราง รูปภาพ จดหมาย วิธีการค านวณ ตัวอย่างเครื่องมือในวิทยานิพนธ์หรือ     
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์  ในกรณีท่ีมีส่ิงท่ีจะน ามาเสนอไว้ในภาคผนวกจ านวนมาก ให้จัดแบ่งเป็นเรื่อง
เป็นกลุ่มและล าดับเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค หรือ APPENDIX A, APPENDIX B, APPENDIX 
C ในวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ 

การจัดท าภาคผนวกให้เรียงล าดับต่อจากรายการอ้างอิง มีหน้าบอกตอนท่ีไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่
จัดล าดับหน้าต่อเนื่อง ให้พิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก” หรือ “APPENDIX” ในวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้อักษรคอร์เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ หน้าถัดไปให้มีหน้าบอกตอนท่ีไม่พิมพ์เลข
หน้าแต่จัดล าดับหน้าต่อเนื่อง ท่ีพิมพ์ส่วนย่อยของภาคผนวกไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้อักษรคอร์เดียนิวตัวหนา 
ขนาด 20 พอยต์ พร้อมช่ือของภาคผนวกนั้น ๆ อาทิ “ภาคผนวก ก เครื่องมือท่ีใช้ในวิทยานิพนธ์” “ภาคผนวก ข 
รายช่ือสถานประกอบการในเขตภาคเหนือ” หรือ “APPENDIX A RESEARCH INSTRUMENT” ในวิทยานิพนธ์
ฉบับภาษาอังกฤษ หน้าต่อไปให้เสนอรายการเอกสารได้โดยไม่ต้องพิมพ์ค าว่าภาคผนวกไว้ท่ีกลางหน้ากระดาษ
ด้านบน  

 
3. ประวัติย่อของผู้ท าวิทยานิพนธ์ 

ประวัติผู้ท าวิทยานิพนธ์ (author biography) ให้จัดไว้หน้าสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ พิมพ์ค าว่า “ประวัติ
ย่อของผู้ท าวิทยานิพนธ์” ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษส่วนบน ใช้อักษรคอร์เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ แล้ว
ใส่ข้อความท่ีเป็นประวัติโดยย่อท่ีมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้า  
ช่ือ – นามสกุล (พร้อมค าน าหน้า ได้แก่ นาย นาง หรือนางสาวแต่หากมีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม 
สมณศักด์ิ ให้ระบุไว้ด้วย)วัน เดือน ปี ท่ีเกิดสถานท่ีเกิด (ระบุจังหวัด)ประวัติการศึกษา (ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษา และปีท่ีส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องระบุระดับการศึกษาปัจจุบัน) 
ต าแหน่งงานปัจจุบันสถานท่ีท างานปัจจุบัน 
 
4. การจัดล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
    4.1 การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์ท่ีมุมขวาบนของหน้ากระดาษ ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและด้านข้าง 
1 นิ้ว และจะต้องใช้รูปแบบอักษรเดียวกับเนื้อหาภายในเล่ม โดยใช้ขนาด 16 พอยต์ 
    4.2 ในการจัดล าดับหน้าให้เริ่มนับหน้า 1 ต้ังแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 เป็นต้นไปจนถึงหน้าสุดท้ายของ
วิทยานิพนธ์ ส่วนประกอบตอนต้นก่อนบทท่ี 1 ให้ใช้ตัวอักษร คือ ก , ข, ค, … โดยตัดพยัญชนะท่ีไม่นิยมใช้ออก 
ได้แก่ ฃ และ ฅ 
    4.3 ในหน้าอนุมัติ หน้ากิตติกรรมประกาศ หน้าแรกของสารบัญ หน้าแรกของแต่ละบท ไม่ต้องใช้ตัวเลขหรือ
ตัวอักษรก ากับ แต่ให้นับเป็นจ านวนหน้า 
    4.4 หน้าท่ีต้องจัดพิมพ์ข้อความแนวนอน ให้ใส่เลขหน้าในต าแหน่งเดียวกับหน้าอื่น ๆ และวางข้อความหรือ
หัวตาราง หันไปทางด้านซ้าย หรือหันเข้าทางสันปก 
 
 
 
 



 

หลักเกณฑ์การพิมพ์วิทยานิพนธ ์
การพิมพ์วิทยานิพนธ์มีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. การย่อหน้าให้เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร และเริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรท่ี 8 ในย่อหน้าต่อไปให้เว้นเข้าไป

อีก 3 ช่วงตัวอักษร หากเป็นการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การเคาะระยะ ตัวอักษรจะมีความคลาดเคล่ือน จึง
ให้ต้ังแท็บท่ีย่อหน้าแรกยาว 0.6 นิ้ว และย่อหน้าต่อไปอีกครั้งละ 0.25 นิ้ว กล่าวคือเลขท่ีต้ังแท็บ (tab) จะเป็นไป
ตามล าดับดังนี้ 0.6 นิ้ว, 0.85 นิ้ว, 1.10 นิ้ว, 1.35 นิ้ว, ... 

2. ส าหรับข้อความท่ีคัดลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหา โดยไม่ต้องขึ้น
บรรทัดใหม่ และให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) ก ากับ หากข้อความท่ีคัดลอกมามีความยาวเกินกว่า 3 
บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดใหม่โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรทุกบรรทัดของข้อความ และอ้างอิงท่ีมาของข้อความนั้น 

3. ส าหรับข้อความท่ีคัดลอกมาเป็นบางส่วนให้ใส่จุดไข่ปลา 3 จุดในช่วงท่ีต้องการละข้อความไว้ (…) โดย
ข้อความถัดไป ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษรจากจุดไข่ปลาจุดสุดท้าย 

4. การเพิ่มเติมข้อความของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ในข้อความท่ีคัดลอกมานั้น ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บ
เหล่ียม หรือวงเล็บใหญ่ [ ] ก ากับ เพื่อให้แตกต่างจากวงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก ( ) ซึ่งบางครั้งอาจปรากฏใน
ข้อความเดิมท่ีคัดลอกมา 

5. ในการพิมพ์ข้อความอ้างอิงซึ่งไม่ใช่ข้อความท่ีคัดลอกมาโดยตรง ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหา โดยไม่ใส่
เครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) ก ากับข้อความและให้ระบุแหล่งท่ีมาของข้อความนั้นๆ 

6. ในกรณีข้อความท่ีอ้างอิงเป็นบทร้อยกรองมีความยาวเกิน 2 บรรทัด ให้พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยจัด
ระยะให้อยู่กลางหน้ากระดาษและให้รักษารูปแบบของฉันทลักษณ์เดิมไว้ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ 
แต่หากมีการอ้างอิงบทร้อยกรองหลายบท ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคนเดียวกัน หรือหลายคนก็ตามให้ใส่เครื่องหมาย
อัญประกาศ (“…”) ก ากับทุกบท 
 
การแบ่งบทและหัวข้อในบท 
การพิมพ์ช่ือบทและการแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ภายในบทเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรูปแบบการพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
อนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน ข้อความต่อจากนี้ไปจนตลอดเล่ม จะใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายทับ (/) แต่ละ
เครื่องหมายในเอกสารแทนการเว้นระยะในการพมิพ์ 1 ช่วงตัวอักษรหรือ 1 วรรค หรือ 1 เคาะ 
1. บท 
การเริ่มต้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง โดยพิมพ์ค าว่า “บทท่ี” ไว้กลางหน้ากระดาษตอนบนสุด พิมพ์ชื่อบท
ให้ต ่าลงมาจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ใช้ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด 
2. หัวข้อในบท 
    2.1 หัวเรื่อง หมายถึงหัวข้อซึ่งไม่ใช่ช่ือเรื่องประจ าบท ซึ่งเป็นหัวข้อท่ีมีสาระส าคัญของบท ให้พิมพ์ชิดขอบ
ด้านซ้าย พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ตัวอักษรใช้ตัวหนาขนาด 18 พอย ต์ โดยไม่ใส่หมายเลขหรือ
ตัวอักษรก ากับ หากหัวข้อเรื่องมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ชิดขอบ ถ้ามีท่ีว่างส าหรับพิมพ์
ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ข้ึนหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป 
   2.2 หัวข้อส าคัญ หมายถึงหัวข้อย่อยของหัวเรื่อง การพิมพ์หัวข้อส าคัญให้ย่อหน้าโดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร
และพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรท่ี 8 หรือเลขต้ังแท็บท่ี 0.6 นิ้ว ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 16 พอยต์ น าหน้าหัวข้อส าคัญ
ด้วยล าดับตัวเลข 1. 2. 3. เป็นต้น ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ส าหรับเนื้อความของหัวข้อส าคัญ โดยให้ย่อหน้าย่อยลงไป
อีกให้ย่อหน้าระยะ 3 ช่วงตัวอักษรไปเรื่อย ๆ หรือใช้การตั้งแท็บครั้งละ 0.25 นิ้ว 
    2.3 หัวข้อย่อย หมายถึง หัวข้อย่อยภายในหัวข้อส าคัญ ให้พิมพ์ย่อหน้าให้ตรงกับระยะตัวอักษรหลังล าดับเลข
ของหัวข้อส าคัญ ด้วยอักษรขนาด 16 พอยต์ ขนาดปกติ หน้าหัวข้อย่อยให้พิมพ์ล าดับของหัวข้อ เช่น 2.1 หรื อ   



 

3.2 เป็นต้น เมื่อพิมพ์ช่ือหัวข้อย่อยแล้วให้เว้นวรรคแล้วพิมพ์ข้อความต่อจากหัวข้อย่อยโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ 
ไม่ต้องขีดเส้นใต้ท่ีเลขหัวข้อ หากมีหัวข้อย่อยภายใต้แต่ละหัวข้อย่อยนี้อีกให้ใช้ตัวเลขท่ีเป็นทศนิยมเรียงล าดับไป
เช่น 2.1.1 ใช้หัวข้อย่อยลงไปอีกคือ 2.1.1.1, 2.1.1.2 หรือ 3.2.2 ใช้หัวข้อย่อยลงไปอีกคือ 3.2.2.1, 3.2.2.2 โดย
หัวข้อย่อยก าหนดให้มีทศนิยมไม่เกิน 3 ล าดับ ถ้าเกินให้ใช้ล าดับเป็น 1) 2) 3) และ (1) (2) (3) ตามล าดับ 
 
การพิมพ์ตารางและภาพประกอบ 

วิทยานิพนธ์มักจะมีตารางและภาพที่น ามาประกอบการน าเสนอข้อมูล โดยการพิมพ์ตารางและ
ภาพประกอบมีวิธีการดังนี้  
1. การพิมพ์ตาราง 

1.1 การพิมพ์ตาราง ประกอบด้วยหมายเลขก ากับตารางทุกตาราง ช่ือของตาราง เนื้อหาตาราง และท่ีมา
ของตาราง 

1.2 ช่ือของตารางให้พิมพ์ไว้ก่อนตาราง มีค าว่า “ตารางท่ี” หมายเลขตาราง และช่ือตาราง โดยเว้น
ระยะระหว่างค าว่า “ตารางท่ี” และหมายเลขตาราง 1 ช่วงตัวอักษร และเว้นระยะระหว่างหมายเลขตารางกับ
ค าอธิบายตารางสองช่วงตัวอักษร 

1.3 หมายเลขตารางประกอบด้วยเลขบท จุดทศนิยม และล าดับท่ีของตารางในบทนั้นๆ ท่ีเรียงจาก
ล าดับท่ี 1 ไปจนจบบท ตัวอย่างเช่น ตารางของบทท่ี 1 ล าดับท่ี 3 ให้เขียนว่า ตารางท่ี/1.3//ช่ือตาราง ตาราง
ของบทท่ี 2 ล าดับท่ี 4 ให้เขียนว่า ตารางท่ี/2.4//ช่ือตาราง ตารางในภาคผนวก ค ล าดับท่ี 1 ให้เขียนเป็น ตาราง
ท่ี/ค.1//ช่ือตาราง เป็นต้น 

1.4 การพิมพ์หมายเลขก ากับตาราง ให้พิมพ์หมายเลขของตารางและช่ือตารางในบรรทัดเดียวกัน และ
พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายของกระดาษท่ีส่วนบนของตัวตาราง ในกรณีท่ีช่ือตารางยาวกว่า 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัด
ใหม่ และพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือตาราง เว้นระยะ 1 บรรทัดระหว่างช่ือตารางและตัวตาราง 

1.5 การแปลผลตารางและข้อความอื่นใดใต้ตารางท่ีไม่ใช่ท่ีมาของตาราง ให้เว้นระยะห่างจากบรรทัด
สุดท้ายของตาราง 1 บรรทัด 

1.6 ถ้าตารางมีขนาดใหญ่ไม่สามารถพิมพ์ให้จบในหน้าเดียวได้ ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป โดยมีส่วนหัวของ
ตาราง มีหมายเลขก ากับตาราง และวงเล็บต่อ (ต่อ) แทนช่ือตาราง ตัวอย่างเช่น ตารางท่ี/3.1//(ต่อ) 

1.7 การพิมพ์เส้นตาราง เส้นบนสุดและล่างสุดของตารางให้ใช้เส้นคู่ เส้นแบ่งช่องตารางแนวตั้ง 
(column) และช่องตารางแนวนอน (row) มีในกรณีท่ีจ าเป็น 

1.8 ขนาดของตารางจะต้องไม่เกินกรอบของหน้าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนด ส าหรับตารางขนาดใหญ่ควรย่อ
ขนาดลงตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย ส่วนตารางท่ีมีขนาดใหญ่มาก และไม่สามารถย่อ
ขนาดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

1.9 บอกท่ีมาของตารางไว้ใต้ตาราง โดยพิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายของกระดาษ ต ่าลงมา 1 บรรทัดโดยไม่
ต้องเว้นบรรทัด ใช้รูปแบบการพิมพ์เช่นเดียวกับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ตัวอย่างเช่น 
ท่ีมา:/สมเกียรติ//กอบัวแก้ว/(2560,/หน้า/121) 
 
2. การพิมพ์ภาพประกอบ 

ภาพประกอบได้แก่ส่วนประกอบของวิทยานิพนธท่ี์ไม่ใช่ตาราง เช่น กราฟ แปลน ภาพวาด ภาพถ่าย 
แผนภูมิ แผนผัง ผังงาน แผนภาพ แผ่นภาพ และแผ่นพับโฆษณา เป็นต้น ให้ใช้ช่ือเรียกเป็น “ภาพ” ท้ังหมด โดย
มีหลักเกณฑ์ในการพิมพ์ภาพประกอบดังนี ้



 

2.1 การพิมพ์ภาพประกอบ มีส่วนประกอบเหมือนการพิมพ์ตาราง คือมีหมายเลขก ากับภาพทุกภาพ ช่ือ
ของภาพ รูปภาพ และท่ีมาของภาพ แต่จะระบุช่ือของภาพไว้ใต้ภาพ โดยเว้นระยะระหว่างหมายเลขภาพกับ
ค าอธิบายภาพสองช่วงตัวอักษร 

2.2 หมายเลขภาพ ประกอบด้วยเลขบท จุดทศนิยม และล าดับท่ีของภาพในบทนั้น ๆ ท่ีเรียงจากล าดับ
ท่ี 1 ไปจนจบบท ตัวอย่างเช่น ภาพของบทท่ี 1 ล าดับท่ี 2 ให้เขียนว่า ภาพท่ี/1.2//ช่ือภาพ ภาพของบทท่ี 4 
ล าดับท่ี 3 ให้เขียนว่า ภาพท่ี/4.3//ช่ือภาพ ภาพในภาคผนวก ง ล าดับท่ี 2  ให้เขียนเป็น ภาพท่ี/ง.2//ช่ือภาพ 
เป็นต้น 

2.3 การพิมพ์หมายเลขก ากับภาพ และช่ือภาพให้พิมพ์ในบรรทัดเดียวกัน และพิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายของ
กระดาษ ท่ีส่วนล่างของตัวภาพ ให้เว้นระยะห่างจากภาพ 1 บรรทัด กรณีท่ีช่ือภาพยาวกว่า 1 บรรทัด ให้ข้ึน
บรรทัดใหม่ และพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือภาพ 

2.4 บอกท่ีมาของภาพไว้ใต้ช่ือภาพ ต ่าลงมา 1 บรรทัด โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด ใช้รูปแบบการพิมพ์อ้างอิง
เช่นเดียวกับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 

2.5 กรณีท่ีภาพมีขนาดใหญ่ไม่สามารถพิมพ์ในหน้าเดียวได้ ให้ย่อส่วนโดยระบุอัตราส่วนไว้ท้าย
ค าอธิบายภาพ และให้เว้นระยะห่างจากช่ือหรือท่ีมาของภาพ 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ข้อความเนื้อหาท่ีอยู่ต่อจาก
ภาพ 
 
การพิมพ์สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 

สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ เป็นส่วนประกอบสุดท้ายของส่วนประกอบตอนต้นท่ีมีวิธีการ
พิมพ์ดังต่อไปนี้  

1. พิมพ์ค าว่า “สารบัญ” “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” ไว้กลางหน้ากระดาษด้านบนห่างจาก
ขอบบน 1.5 นิ้ว โดยใช้ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ 

2. พิมพ์ค าว่า “ตาราง” หรือ “ภาพ” ใต้ค าว่า “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” โดยเว้นระยะ 1 
บรรทัด พิมพ์ชิดแนวขอบด้านซ้ายของกระดาษ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์ 

3. พิมพ์ค าว่า “หน้า” ชิดขอบด้านขวาของหน้าสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ โดยใช้ตัวหนา 
ขนาด 18 พอยต์ บรรทัดเดียวกับค าว่า “ตาราง” หรือ “ภาพ” 

4. ค าว่า “บทท่ี” ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายใต้รายการส่วนประกอบตอนต้น ใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยต์ 
5. มีการเว้น 1 บรรทัดระหว่างส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย 
6. กรณีรายการในสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพไม่พอใน 1 หน้า ให้ข้ึนหน้าใหม่โดยยึด

รูปแบบตามข้อ 1 – 5 ข้างต้น และมีวงเล็บค าว่าต่อ (ต่อ) ด้านท้ายค าในข้อ 1. ตัวอย่างเช่น “สารบัญ/(ต่อ)/” 
“สารบัญตาราง/(ต่อ)/” และ “สารบัญภาพ/(ต่อ)/” 
 
การพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 

การพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ให้เขียนทับศัพท์ (transliterate) เป็นภาษาไทย และวงเล็บ
ภาษาต่างประเทศท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษก ากับเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก ถ้าค าศัพท์ภาษาต่างประเทศนั้นได้มีการ
บัญญัติภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถานไว้แล้วให้ใช้ตามนั้น และวงเล็บภาษาอังกฤษก ากับ ยกเว้นค าทับศัพท์ใน
การอ่านชื่อ นามสกุลของบุคคล และช่ือเฉพาะอื่นๆ ในภาษาอังกฤษท่ีราชบัณฑิตสภานไม่ได้บัญญัติไว้ ให้พิมพ์
ภาษาอังกฤษได้ ไม่ต้องเขียนค าทับศัพท์เป็นภาษาไทย การขึ้นต้นค าให้ใช้ตัวอักษรตัวเล็กส าหรับค าท่ัวไป และใช้
ตัวอักษรตัวใหญ่ส าหรับค าเฉพาะ  
 



 

การใช้ตัวหนา 
การใช้อักษรตัวหนา (bold) ในวิทยานิพนธ์ให้ใช้เฉพาะช่ือเรื่องประจ าบท (20 พอยต์ ตัวหนา) หัวเรื่อง 

(18 พอยต์ ตัวหนา) และหัวข้อส าคัญ (16 พอยต์ ตัวหนา) ส่วนในเนื้อหาและหัวข้อย่อยอื่น ๆ ไม่ต้องใช้อักษร
ตัวหนา ยกเว้นในบรรณานุกรมอาจใช้ตัวหนาในการพิมพ์ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือหนังสือพิมพ์ ช่ือสารานุกรม 
และช่ือวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้นอาจใช้ตัวหนาในการพิมพ์สัญลักษณ์ทางสถิติท่ีประกอบค าบรรยายท่ีปรากฏใน
เนื้อหาและตาราง 
 
การพิมพ์รายการอ้างอิง 

1. พิมพ์ค าว่า “รายการอ้างอิง” ตรงกลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว (ระดับเดียวกับการ
ขึ้นต้นบทใหม่) การพิมพ์รายการในรายการอ้างอิงไม่ต้องแยกประเภทของวัสดุอ้างอิง และให้พิมพ์รายการ
ภาษาไทยก่อนพิมพ์รายการภาษาอังกฤษ 

2. พิมพ์แต่ละรายการของวัสดุอ้างอิงให้ชิดขอบด้านซ้ายของกระดาษ และบรรทัดต่อไปของรายการ
เดียวกันให้ย่อหน้า 7 ช่วงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพ์ตัวอักษรท่ี 8 หรือระยะแท็บท่ี 0.6 นิ้ว 
 
การอ้างอิง 

การศึกษาค้นคว้าเพื่อท าวิทยานิพนธ์มักจะอาศัยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ท้ังท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ 
และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังท่ียกมาโดยตรงและข้อความท่ีประมวลความคิดมา ผู้ท าวิทยานิพนธ์จ าเป็นต้อง
อ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลหรือข้อความ เพราะถือเป็นจรรยาบรรณของผู้เขียน เป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของ
ความคิด ทฤษฎีท่ีน ามากล่าวอ้าง และเคารพสิทธิของผู้เขียนเดิม นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ติดตาม
ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นได้ถูกต้อง โดยการอ้างอิงหรือระบุแหล่งข้อมูลท่ีใช้ให้ถูกต้องตามระบบ
สากลนิยมและเป็นระบบเดียวกันโดยตลอด  
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงสามารถท าได้ใน 2 ลักษณะคือ 

1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (internal or parenthetical in–text citation) คือการระบุแหล่งข้อมูล
ไว้ในวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ เป็นการอ้างอิงเพื่อบอกแหล่งท่ีมาของข้อมูล และสามารถโยงให้
ผู้อ่านไปดูการอ้างอิงท้ายเล่มได้ 

2. การอ้างอิงท้ายเล่ม หรือเรียกว่า “รายการอ้างอิง” ภาษาอังกฤษใช้ค า “REFERENCE” เป็นการ
อ้างอิงอย่างสมบูรณ์แบบท่ีปรากฏอยู่ท้ายเล่ม ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลท่ีอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย 
การเขียนอ้างอิงแบบนี้จะจัดเรียงไว้ตามล าดับอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ 

รูปแบบของการลงรายการอ้างอิงท่ีใช้ ให้เป็นไปตามระบบ APA (American Psychological 
Association style) ท่ีใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (social sciences and science) หรืออีก
ช่ือหนึ่งของระบบนี้คือ “scientific style” ในเอกสารฉบับนี้ยึดการเขียนรายการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ 
American Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 5 ซึ่งมีวิธีการลงรายการดังนี ้

1. ช่ือผู้แต่งชาวต่างชาติในภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุลเต็ม แต่ช่ือย่อ 
2. ช่ือบทและช่ือหนังสือท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวเล็ก ยกเว้นอักษรตัวแรก 
3. การเว้นระยะหลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) ต้องเคาะแป้นพิมพ์ 1 ครั้ง เพื่อเว้นวรรค 1 ช่วงตัวอักษร 

 
 
 
 



 

การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาก าหนดให้ใช้แบบนาม-ปี (author-date) ซึ่งมีส่วนประกอบส าคัญสองส่วนคือ

ผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์หรือปีท่ีเผยแพร่ หากอ้างอิงจากส่ิงพิมพ์จะมีส่วนท่ีสามเพิ่มเข้ามาคือ เลขหน้าท่ีใช้ในการ
อ้างอิง รายละเอียดดังกล่าวอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ส าหรับรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ช่ือเรื่อง ครั้งท่ีพิมพ์ สถานท่ี
พิมพ์ ส านักพิมพ์ เป็นต้น จะแสดงไว้ในหน้ารายการอ้างอิงซึ่งอยู่ท้ายเล่ม โดยการอ้างอิงท่ีแทรกอยู่ในเนื้อหาทุก
รายการจะต้องมีการลงรายการท่ีสอดคล้องกับรายการอ้างอิงท้ายเล่มเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 

1. รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาประกอบด้วย ช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้าท่ีอ้างอิง โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) 
ค่ัน ระหว่างรายการ ดังนี ้
/(ช่ือ//นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์) 
/(ช่ือ//นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/หน้า/..-..) (ระบุเลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ช่ือโครงการภาษาไทย 
(ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุลภาษาไทย 
ช่ือ-นามสกุลภาษาอังกฤษ 

 
 
 

 
 

 
 

 
วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ปีการศึกษา 2561 
 

ตัวอย่างปก 



 

หัวข้อวิทยานิพนธ ์ ช่ือโครงการภาษาไทย 
ช่ือนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล 
หลักสูตร  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
ปีการศึกษา  2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา            ช่ือ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา (..................ลายเซ็น.....................) 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ ์
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ตัวอย่างใบอนุมัติวิทยานิพนธ์ 



 

หัวข้อวิทยานิพนธ ์ ช่ือโครงการภาษาไทย 
ช่ือนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ช่ือ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา 
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บทคัดย่อ 

 
เนื้อหาของบทคัดย่อ แสดงเนื้อหาโดยสรุป มีขนาดยาวไม่เกิน 2 หน้า กล่าวถึงความมุ่ง-หมายและ

ขอบเขตของโครงการ แหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวม และวิธีการจัดท าข้อมูล สรุปผลงานวิทยานิพนธ์ พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
ย่อหน้าท่ี 1  กล่าวถึง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ย่อหน้าท่ี 2  กล่าวถึง วิธีการจัดท าโครงการ การวิเคราะห์โครงการ 
ย่อหน้าท่ี 3 กล่าวถึง ผลงานการออกแบบ รายละเอียด ลักษณะของโครงการและแนวความคิดในการ 
                     ออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างบทคัดย่อ 
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