
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร 

โทรศัพท 043-009700 ตอ 42171 

มือถือ 08-4600-1149 

สรุปรูปแบบการพิมพเคาโครงวิทยานิพนธ/

การศึกษาอิสระ  คณะวิทยาศาสตร 

 

1. แนวปฏิบัติการจัดพิมพเคาโครงฯ 

2. การอางองิการพิมพตารางในเนื้อหา 

3. การอางองิการพิมพภาพในเนือ้หา 

4. การพิมพยอหนาและการแบงหัวขอใหญ-หัวขอยอย (แบบท่ี 1) 

5. การพิมพยอหนาและการแบงหัวขอใหญ-หัวขอยอย (แบบท่ี 2) 

6. ตัวอยางการพิมพเคาโครงภาษาไทย (กรณีสอบ/ไมสอบ) 

7. ตัวอยางการพิมพเคาโครงภาษาองักฤษ (กรณีสอบ/ไมสอบ) 
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แนวปฏิบัติการจัดพิมพเคาโครงวิทยานิพนธ/การศกึษาอิสระ 

 
1. ชื่อเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ใบรับรองเคาโครงฯ  มีขอความตรงกับ บว. 23  

2.  รูปแบบปก 

 2.1 จัดรูปแบบการพิมพ ชื่อวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  เหมือนกัน ทั้งจํานวนแถว  แบบและ

ขนาดของตัวอักษร (ภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญ ยกเวนศัพทเฉพาะที่ตองพิมพตัวเขียนเล็ก หรือ              

ตัวเอน โดยทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาฯ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ/

การศึกษาอิสระ) 

 2.2 ชื่อเคาโครงวิทยานิพนธฯ/ การศึกษาอิสระ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะ

สามเหลี่ยมกลับหัว คือ  
 

3. คํานําหนาชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถูกตอง รวมทั้งการ

สะกดคําตรงกันกับขอมูลในทะเบียนประวัติของสํานักพัฒนาและบริหารวิชาการ 

        ชื่อ-สกุลนักศึกษา  ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชาที่สวนลางของปกทุกปก ลดขนาดอักษรลง

ขนาดเล็กกวาชื่อเคาโครงฯ  1 ระดับ) 
 

4. คํานําหนานาม (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) หรือ ตําแหนงทางวิชาการ  ชื่อ สกุล  อาจารยท่ีปรึกษาฯ 

ในใบรับรองเคาโครงฯ ถูกตอง 
 

5. การตั้งคาหนากระดาษเทากัน สม่ําเสมอกันทุกหนา และใชกระดาษขาว ชนิดไมตํ่ากวา 80 แกรม

ทั้งหมด  (ตัวอยางอยูหนาถัดไป) 
 

 6. รูปแบบการพิมพ หัวขอใหญ  หัวขอยอยระดับที่ 1 หัวขอยอยระดับที่ 2 …3 (พิมพเปนระบบ

เดียวกัน สม่ําเสมอ ทั้งเลม (มีตัวอยางอยูหนาถัดไป) 
 

7. หนาแรกไมใสเลขลําดับหนา  และชนิดของอักษรเปนชนิดเดียวกับในเน้ือหา 
 

8. ชนิดของอักษร   

 8.1 พิมพเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก ใหใชตัวพิมพ แบบ  EucrosiaUPC หรือ 

AngsanaUPC หรือ  Angsana New อยางใดอยางหน่ึงตลอดทั้งเลม (ยกเวน คําศัพทเฉพาะ) โดยที่ 

  8.1.1  (Aaaa  Baaa  Cccc) 

  8.1.2  (Aaaa  baaa  cccc) 

  8.1.3  (aaaa  baaa  cccc) 

 8.2 พิมพเปนภาษาอังกฤษทั้งเลม ใหใช  Times New Roman   
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9. การพิมพตาราง  (ตัวอยางอยูหนาถัดไป) 

 9.1 ตารางที่มีเน้ือหาไมเกิน 1 หนา ไดพิมพในหนาเดียวกัน (แยกพิมพตารางมากกวา 1 หนา 

เฉพาะตารางที่มีเน้ือหายาวเกิน  1 หนา เทาน้ัน)   (ตัวอยางอยูหนาถัดไป) 

 9.2 กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไปพิมพตรงกับอักษรตัว

แรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก  (ตัวอยางอยูหนาถัดไป) 

 9.3 ตารางที่มีตอหนาที่ 2  ทุกหนาที่ตอ ไดพิมพทั้งลําดับที่ของตารางและชื่อตาราง  จบชื่อ

ตารางพิมพคําวา (ตอ)  หรือ (Cont.) กรณีที่พิมพวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ 
 

10.  การพิมพภาพ     (ตัวอยางอยูหนาถัดไป) 

 10.1 ลําดับที่และชื่อภาพทุกภาพพิมพไวใตภาพ 

 10.2 กรณีชื่อภาพยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไป  พิมพตรงกับอักษรตัว

แรกของชื่อภาพในบรรทัดแรก 

 10.3 กรณีภาพตอเน่ือง (มีภาพเกิน 1 หนา) พิมพลําดับที่ภาพและชื่อภาพที่หนาแรกของภาพ  และ

ทุกหนาที่ตอไดพิมพทั้งลําดับ  

 12.4 ที่ของภาพและชื่อภาพ  จบชื่อภาพพิมพคําวา (ตอ)  หรือ (Cont.) กรณีที่พิมพวิทยานิพนธ

เปนภาษาอังกฤษ 
 

11. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 

 11.1  ใชแบบที่ 1 ทุกรายการ โดยเปน   บรรณานุกรม  หรือ  เอกสารอางอิง 

 11.2  ใชแบบที่ 2 ทุกรายการ และเปนเอกสารอางอิง 

 11.3  ตรวจสอบรูปแบบการพิมพในเน้ือเร่ืองกับทายเลมแลว  ถูกตองและสอดคลองกัน 

 11.4  กรณีที่มีผูแตงคนเดิม/ชุดเดิมซ้ําใหขีด          .  โดยพิมพ_ 6-8 คร้ัง (ไมใช ............) 

 11.5  กรณีพิมพสุดหนากระดาษ  ใหยกรายการดังกลาวไปพิมพหนาถัดไป  ไมพิมพแยกหนา   
 

12. รูปแบบการจัดเรียงและอื่นๆ  พิมพอางอิงทายเลมแลว รวมทั้งการใชและการเคาะวรรคตามหลัง

สัญลักษณ 

 12.1  เคร่ืองหมาย    .    ,     :     ;   การใชหรือไมใชตัวหนา และไมพิมพเอน   

  12.2  เคร่ืองหมาย    .    ,     :     ;   พิมพชิดอักษรตัวหนาเสมอ 

 12.3  หลังเคร่ืองหมาย    .     ,     :     ;   พิมพเวนระยะ 2 เคาะ 

        
************************ 
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หาง 1 บรรทัด หาง 1 เคาะ 

 
การอางอิงการพิมพตารางในเนื้อหา 

 
กรณีที่ 1  มีคําอธิบายตารางไมเกิน 1 บรรทัด 
ตารางที่/1// พิมพคําอธิบายตารางท่ี 1 

 

ที่ - ตัวอยาง - 

   

 

กรณีที่ 2  มีคําอธิบายตารางมากกวา 1 บรรทัด 
ตารางที่/2//พิมพคําอธิบายตารางท่ี 2 …………………………………………………………. 
                 บรรทัดท่ี 2 พิมพตรงกับอักษรตัวแรกของคําอธิบายภาพท่ี 2    
 

ที่ - ตัวอยาง - 

   

 

 
การอางอิงการพิมพภาพในเนื้อหา 

 
กรณีที่ 1  มีคําอธิบายภาพไมเกิน 1 บรรทัด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่/1//พิมพคําอธิบายภาพท่ี 1  
 

กรณีที่ 2  มีคําอธิบายภาพมากกวา 1 บรรทัด 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่/2//พิมพคําอธิบายภาพท่ี 2..................................................................................... 
               บรรทัดท่ี 2 พิมพตรงกับอักษรตัวแรกของคําอธิบายภาพท่ี 2    
 

1 
extremely_short short 

 

medium high very_high 

0 60 120 180 250 metres 

0 50 100 

low medium high 

metres 

หาง 1 บรรทัด 

หาง 1 บรรทัด 

หาง 1 บรรทัด 

หาง 1 บรรทัด 

หาง 1 บรรทัด 

หาง 1 บรรทัด 
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ตัวอยางการยอหนาและการแบงหัวขอใหญ  หัวขอยอย  (แบบท่ี 1) 

 

แบบที่ 1 

1.****หัวขอใหญ 

******ยอหนา ............................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................  

******1.1**หัวขอยอยระดบัที่ 1  ................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................  

***********1.1.1**หัวขอยอยระดับที่ 2   

***********1.1.2**หัวขอยอยระดับที่ 2   

******************1.1.2.1**หัวขอยอยระดบัที่ 3   

**************************(1)**หัวขอยอยระดับที่ 4   

**************************(2)**หัวขอยอยระดับที่ 4   

******************1.1.2.2**หัวขอยอยระดบัที่ 3   

***********1.1.3**หัวขอยอยระดับที่ 2   

******1.2**หัวขอยอยระดบัที่ 1  ................................................................................................................................. 

 

2.****หัวขอใหญ 

******2.1**หัวขอยอยระดบัที่ 1   

***********2.1.1**หัวขอยอยระดับที่ 2   

***********2.1.2**หัวขอยอยระดับที่ 2   

******************2.1.2.1**หัวขอยอยระดบัที่ 3   

**************************(1)**หัวขอยอยระดับที่ 4   

**************************(2)**หัวขอยอยระดับที่ 4   

******************2.1.2.2**หัวขอยอยระดบัที่ 3   

***********2.1.3**หัวขอยอยระดับที่ 2   

******2.2**หัวขอยอยระดบัที่ 1  ................................................................................................................................. 

 

3.****หัวขอใหญ 

หมายเหต ุ   *  หมายถึงเวนระยะหาง 1 เคาะ 

ตั้งคาหัวกระดาษเทากับ 0.85 – 1 นิ้ว 

ตั้งคาขอบบนเทากับ 1.5 นิ้ว 

ตั้งคาขอบซาย

เทากับ 1.5 นิ้ว 

ตัง้คาขอบ

ขวาเทากับ 

1 นิ้ว 

ตั้งคาขอบลางเทากับ 1 นิ้ว 
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ตัวอยางการยอหนาและการแบงหัวขอใหญ  หัวขอยอย  (แบบท่ี 2) 

 

แบบที่ 2 

1.****หัวขอใหญ 

******ยอหนา ............................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................  

******1.1**หัวขอยอยระดบัที่ 1  ................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................  

***********1.1.1**หัวขอยอยระดับที่ 2   

***********1.1.2**หัวขอยอยระดับที่ 2   

******************1.1.2.1**หัวขอยอยระดบัที่ 3   

**************************(ก)**หัวขอยอยระดับที่ 4   

**************************(ข)**หัวขอยอยระดับที่ 4   

******************1.1.2.2**หัวขอยอยระดบัที่ 3   

***********1.1.3**หัวขอยอยระดับที่ 2   

******1.2**หัวขอยอยระดบัที่ 1  ................................................................................................................................. 

 

2.****หัวขอใหญ 

******2.1**หัวขอยอยระดบัที่ 1   

***********2.1.1**หัวขอยอยระดับที่ 2   

***********2.1.2**หัวขอยอยระดับที่ 2   

******************2.1.2.1**หัวขอยอยระดบัที่ 3   

**************************(ก)**หัวขอยอยระดับที่ 4   

**************************(ข)**หัวขอยอยระดับที่ 4   

******************2.1.2.2**หัวขอยอยระดบัที่ 3   

***********2.1.3**หัวขอยอยระดับที่ 2   

******2.2**หัวขอยอยระดบัที่ 1  ................................................................................................................................. 

 

3.****หัวขอใหญ 

หมายเหต ุ   *  หมายถึงเวนระยะหาง 1 เคาะ 

ตั้งคาหัวกระดาษเทากับ 0.85 – 1 นิ้ว 

ตั้งคาขอบบนเทากับ 1.5 นิ้ว 

ตั้งคาขอบซาย

เทากับ 1.5 นิ้ว 

ตัง้คาขอบ

ขวาเทากับ 

1 นิ้ว 

ตั้งคาขอบลางเทากับ 1 นิ้ว 
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เคาโครงวิทยานิพนธ 

ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ 

THESIS TITILE (พิมพใหญทั้งหมด ยกเวนคําศัพทเฉพาะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล  รหัสประจําตัว ........................     

นักศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชา....................................... 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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แบบฟอรมการอนุมัติเคาโครง 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา: ……………………………………………………………… 

รหัสนักศึกษา: ……………………………………………………………… 

ประเภทของเคาโครง: 
 วิทยานิพนธ วิทยานิพนธปริญญาโท   

 วิทยานิพนธปริญญาเอก 

 สาขา………………………………………………………… 

ภาควิชา: ……………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษาหลัก: ……………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษารวม: ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

ชื่อเคาโครง: 

(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

เคาโครงวิทยานิพนธน้ีผานการรับรองจากคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

 

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)……………………………………………………....... 

 (ชื่อ-สกุล) 

กรรมการ (ลงชื่อ)……………………………………………………....... 

 (ชื่อ-สกุล) 

กรรมการ ลงชื่อ)……………………………………………………....... 

 (ชื่อ-สกุล) 

 

วัน-เดือน-ป ที่อนุมัติ: ……………………………………. 
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เคาโครงวิทยานิพนธ 

      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ชื่อ  พิมพชื่อ-สกุล  รหัสประจําตัว ..................... 

นักศึกษาระดับปรญิญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา.................................. 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา 
   
1.     ชื่อหัวขอเคาโครงวิทยานิพนธ 
 ภาษาไทย   :  ชื่อภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ  :  ชื่อภาษาอังกฤษ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 [ยอหนาหัวขอใหญ] …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

.....................................................................................................................................

...........................................................…........................................................................

..................................................................................................................................... 

 [ยอหนาหัวขอใหญ] ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

.....................................................................................................................................

...........................................................…........................................................................

..................................................................................................................................... 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 4.1 [ยอหนาหัวขอยอย ระดับที่ 1] ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   4.1.1  [หัวขอยอย ระดับที่ 2] 

      [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 2] ………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (1) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (2) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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