
บทที่ 3 
 

รูปแบบการพิมพ 
 

  รูปแบบการพิมพและการจัดทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระของ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดไวดังนี้ 

 

3.1  ขอกําหนดการพิมพ 
                 3.1.1  กระดาษที่ใชพิมพ  ตองใชกระดาษปอนดสีขาวไมมีลายเสนบรรทัด 

ขนาดมาตรฐาน A4 น้ําหนักไมนอยกวา 80 แกรม ใชพิมพเพียงดานเดียวดวยตัวอักษรสีดํา เมื่อ

เขาเลมขอมูลที่พิมพจะอยูหนาขวาเสมอ ทั้งนี้รวมถึงชุดที่เปนสําเนาดวย 

     3.1.2 พิมพดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Word ลักษณะของตัวพิมพ 

(Font) ใหใชอักษรแบบ Cordia New  ตลอดทั้งเลม ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ตามขนาดที่กําหนด 

ดังตาราง 3.1 

 

ตาราง 3.1  ขนาดและรูปแบบอักษรการพิมพ 
 

                   รายการ                                                 ขนาด 
                                                                   ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบ 

  ช่ือวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ                            20 จุด 
  (ปกนอกและปกใน)                                                       
  บทที่  ช่ือเรื่องประจําบท (หัวขอใหญ)                           20 จุด 

  หัวขอสําคัญ (หัวขอชิดซาย)                                          18 จุด 

  หัวขอรอง                                                                       16 จุด   

  หัวขอยอย เนื้อหา                                                          16 จุด 

      20 จุด 

 

      20 จุด 

      18 จุด 

      16 จุด 

      16 จุด 

ตัวหนา 

 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

         ตัวธรรมดา 

  

  3.1.3  กรณพีิมพคําสุดทายไมจบและตองขึ้นบรรทัดใหม ใหยกคํานัน้ไปพิมพใน

บรรทัดตอไปทั้งคํา เชน อังกฤษ หามพมิพแยกคนละบรรทัด เชน อัง-กฤษ เปนตน 
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3.2  การต้ังคาหนากระดาษ 
     การกําหนดระยะการพิมพหนาทั่วไป   การขึ้นบทใหม  กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 

เอกสารอางอิง ประวัติการศึกษาและการทํางาน ใหกาํหนดระยะจากขอบดานบนและขอบดานซาย 

1.5 นิว้หรือ  3.7  เซนติเมตร และกําหนดขอบดานขวาและขอบดานลาง 1 นิว้ หรือ 2.5 เซนติเมตร 
 

3.3  การลําดับเลขหนา 

  การพิมพเลขหนาใหพิมพไวที่มุมขวามือของกระดาษ โดยหางจากริมกระดาษสวนบน

และขอบขวามือดานละ 1 นิ้ว  โดยใชขนาดอักษร ขนาด 16 จุด  ตัวธรรมดา 

  การลําดับเลขหนาใหเรียงจากสวนนํา สวนเนื้อหา และสวนประกอบทายเรื่อง โดย

กําหนดเลขหนา ดังนี้ 

 3.3.1  สวนนํา   ลําดับหนาเริ่มจากบทคัดยอ ใชตัวอักษรภาษาไทยและมีวงเล็บกํากับ  

เชน (ก)  (ข) (ค)........ สําหรับวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระที่เปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศใหใชเลขโรมันตัวเล็ก เชน I  II  III  IV ....... ใหเร่ิมนับต้ังแตบทคัดยอเปนหนา

แรก และนับทุกๆ หนาตอไปจนถึงหนาสุดทายของสวนนํา โดยพิมพไวมุมบนขวามือหางจาก

ขอบกระดาษดานบนขวามือ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร 

  3.3.2  สวนเนื้อหา และสวนทาย  ลําดับหนาเริ่มจากหนาแรกของบทที่ 1 โดยใช

ตัวเลขอารบิค 1 2 3…..จนจบภาคผนวก โดยพิมพไวมุมบนขวามือหางจากขอบกระดาษดานบน

ขวามือ 1 นิ้วหรือ 2.5 เซนติเมตร ยกเวนหนาแรกของแตละบทที่มีชื่อบท หนาแรกของบทคัดยอ 

หนาแรกของเอกสารอางอิง หนาแรกภาคผนวก ไมตองใสเลขหนา แตใหนับจํานวนหนารวมไปดวย 

 

3.4  การพิมพลําดับหัวขอ การยอหนา และการเวนระยะระหวางบรรทัด  
  3.4.1   ขอความที่เปนชื่อเรื่องประจําบท (หัวขอใหญ) ใหพิมพกลางหนากระดาษ 

ดวยอักษรขนาด 20 จุด ตัวหนา ไมขีดเสนใต เชน คํานํา กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ บทที่ ชื่อบท 

เอกสารอางอิง ประวัติการศึกษาและการทํางาน ในการพิมพบทที่กับชื่อเร่ืองประจําบทใหพิมพเวน

ระยะหาง 1 บรรทัด 

  3.4.2   ขอความที่เปนหัวขอสําคัญ (หัวขอชิดซาย) ใหพิมพชิดขอบดานซายมือ 

ดวยอักษรขนาด 18 จุด ตัวหนา พิมพเวนหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด การพิมพบรรทัดตอไปไม

ตองเวนบรรทัด 
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 3.4.3  ขอความที่เปนหัวขอรอง ใหพิมพยอหนาจากขอบดานซายสุด โดยนับเวน  7 

ตัวอักษร เร่ิมพิมพตัวอักษรที่ 8 ใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา หากมีการแบงหัวขอรองมากกวา 

3 ระดับ ใหใสตัวเลขกํากับ เชน 2.1.2 การแบงชวงอายุของวัยรุน เปนตน 

 3.4.4  ขอความที่เปนหัวขอยอย ใหพิมพในระดับยอหนา กํากับหัวขอยอยดวยตัวเลข 

4 ระดับ เชน 2.1.2.1 ระยะวัยแรกรุน เปนตน พิมพใหตรงกับขอความของหัวขอรองโดยใชตัวอักษร

ขนาด 16 จุด ตัวธรรมดา การพิมพหัวขอในระดับใด หัวขอระดับนั้นตองมี 2 หัวขอเปนอยางนอย 

หากมีการขึ้นหัวขอใหม ถามีที่วางสําหรับพิมพขอความตอไปไดไมเกิน 2 บรรทัด ใหข้ึนบรรทัดใหม

ในหนาถัดไป  

 

3.5  การเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน 
  หลังเครื่องหมายมหัพภาค   (. Period)   เวน 2 เคาะ 

  หลังเครื่องหมายจุลภาค    (, Comma)   เวน 1 เคาะ 

  หลังเครื่องหมายอัฒภาค   (; Semi-colon)  เวน 1 เคาะ 

  หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู   (: Colons)   เวน 1 เคาะ                           
 

3.6  การเวนระยะระหวางบรรทัด 
  3.6.1  การเวนระยะบรรทัด ระหวางบทที่กับชื่อเรื่องประจําบท ใหเวนระยะ 1 

บรรทัด 
  3.6.2  การเวนระยะบรรทัดระหวางหัวขอสาํคัญ (หัวขอชิดซาย) กับหวัขอรอง 
หรือระหวางขอความที่ตามมา ใหเวนระยะ 1 บรรทัด 
  3.6.3 การเวนระยะบรรทดัระหวางดานบนและดานลางของตารางกับเนื้อความ
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ (กรณีตารางหรือภาพอยูในหนาเดียวกับเนื้อความ) ใหเวน

ระยะ 1 บรรทดั 

 

3.7  การพิมพตารางและภาพประกอบ 
 การเสนอตารางหรือภาพประกอบ  ควรกลาวนํากอนในเนื้อเร่ืองและเมื่อเสนอตาราง

หรือภาพประกอบแลวควรอธิบายและตีความหมายตัวเลขในตารางใหเขาใจ  พรอมชี้ใหเห็น

ประเด็นสําคัญทันที  ไมควรใหขอความที่อธิบายขอมูลนั้นอยูถัดไปอีก 2 – 3 หนา หากเปนเชนนั้น

ควรใชคําวา “ดังตาราง.....”   
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 3.7.1  ลําดับที่หรือเลขหมายประจําตาราง เปนสวนที่แสดงลําดับของตารางใหใสคํา

วา “ตาราง” ตามดวยเลขลําดับที่ของตารางไวริมซายมือสุดของกระดาษ โดยใชตัวอักษรหนาและ

เวนขอบกระดาษตามระเบียบ โดยแยกตามบท เชน ตารางที่ 2 ในบทที่ 3  คือ  ตาราง 3.2 

  3.7.2  ชื่อตารางและภาพ  ควรอยูหนาเดียวกับตารางและภาพประกอบนั้น ใหพิมพ

ตอจากเลขลําดับที่ของตารางโดยเวน 2 ตัวอักษร กรณีชื่อยาวกวา 1 บรรทัดใหพิมพอักษรตัวแรก

ของบรรทัดที่ 2 ใหตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีคําอธิบายที่ตองการบอกรายละเอียดให

ชัดเจน ใหใสไวในหมายเหตุทายตาราง ในการพิมพขอความชื่อไมตองใสคําวา  “แสดง” นําหนา  

  3.7.2.1  ชื่อตารางเขียนไวสวนบนของตาราง ใสคําวา “ตาราง” ไวชิดริมกระดาษ

ดานซายมือ   

  3.7.2.2  ชื่อภาพประกอบใหเขียนไวใตภาพนั้น ใสคําวา “ภาพ” ไวกึ่งกลางภาพ 

ใสหมายเลขของตารางหรือหมายเลขของภาพเรียงลําดับตอกันไป 

 3.7.3  การตีเสนตาราง  ตีเสนบนสุดและเสนลางสุด  ดานซายและดานขวาของตาราง

ไมตีเสนถาตารางนั้นไมสามารถนําเสนอใหจบในหนาเดียว  ไมตองขีดเสนใตเมื่อจบหนากระดาษ

และขึ้นหนาใหมใหใชคําวา  “ตาราง 4.2 (ตอ) หรือ ภาพ 4.2 (ตอ)” เทานั้น (ตามภาคผนวก) 

โดยไมตองเขียนชื่อตารางหรือภาพประกอบอีก ใหระบุชื่อตารางไวบนตาราง โดยพิมพคําวา 

“ตาราง” ชิดขอบกระดาษดานซายตามดวยลําดับที่ของตาราง สวนชื่อตารางใหพิมพตอจากเลขที่

ตาราง โดยเวน 2 เคาะ กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดใหตรง

กับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง 

  3.7.4  การอางอิงตารางและอางอิงภาพ  ใหอางอิงตามแบบการอางอิงในเนื้อหา  

การอางอิงตาราง โดยใชคําวา ที่มา: พิมพชื่อผูแตง ( ปพ.ศ.) ไวใตตาราง ชิดขอบกระดาษดานซาย 

เนนตัวอักษรคําวา “ที่มา” สวนการอางอิงภาพใชคําวา ที่มา : พิมพชื่อผูแตง (ปพ.ศ.) ไวใตชื่อภาพ 

ชิดขอบกระดาษดานซาย เนนตัวอักษรคําวา “ภาพ” และคําวา “ที่มา” 

  3.7.5  ชื่อตารางที่เขียนเปนขอความ ใหใชภาษาเดียวกับที่ใชเขียนวิทยานิพนธ หรือ

การคนควาอิสระ รวมถึงที่มาของตาราง 

 3.7.6   หมายเหตุของตารางและภาพ (ถามี) ใหอยูกอนคําวา “ที่มา” 

  3.7.7   หนวยของตาราง ทําได 2 แบบ คือ แสดงหนวยไวในวงเล็บและพิมพตอทาย

หัวขอตาราง และพิมพแยกบรรทัดหัวขอตารางโดยใหอยูในบรรทัดถัดไปและอยูตรงกลางของ

หัวขอตาราง 
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  3.7.8  ตารางและภาพในภาคผนวก ใชรูปแบบเดียวกับตารางและภาพในสวนของ

เนื้อหา แตใหใสลําดับที่ของตารางและภาพแยกตามภาคผนวกยอย  เชน ตารางภาคผนวก ก  

เปนตน 

 

3.8  การพิมพช่ือทางวิทยาศาสตร 
  การพิมพชื่อทางวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิต ไดแก จุลชีพ พืช สัตว ใหใชตามประมวลนาม

ศาสตรสากล (International Code of Nomenclature) เพื่อทําใหเดนชัดแตกตางจากตัวอักษรหรือ

ขอความอื่น ๆ โดยให พิมพตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตามการตั้งชื่อระบบทวินาม (Binominal 

Nomenclature) ประกอบดวยคํา 2 คํา คําแรกเปนชื่อ Genus (Generic Name) ข้ึนตนดวยอักษร

ตัวใหญ คําหลังเปน Specific epithet โดยพิมพเวนวรรคหาง 1 เคาะ จากคําแรกและขึ้นตนดวย

อักษรตัวเล็ก ทั้งนี้อาจตามดวย Infraspecific Epithet หรือชื่อบุคคล ตามความเหมาะสมของแต

ละสาขาวิชา เชน 

  จุลชีพ เชน Escherichia Coli, Bacillus Subtills 

  พืช เชน Oryza Sativa L., Zea Mays L. 

  สัตว เชน Crassostrea Commercialis Iredal & Routhly 

เปนตน 

  

 
 

 

 


