
ภาคผนวก ข 
 

ตัวอยางวิธีพิมพหนาสําคัญ บท หัวขอ  
ประกอบเนื้อเร่ืองของดุษฎีนิพนธ  วิทยานิพนธ  และภาคนิพนธ 

 
ในภาคผนวก ข น้ี  จะแสดงตัวอยางหนาสําคัญในสวนเน้ือเรื่องของดุษฎีนิพนธ 

วิทยานิพนธและภาคนิพนธ   ไดแก  หนาแรกของบท  ในหนาแรกของบทจะแสดงใหเห็นการพิมพ
ช่ือบทและหัวขอในบทดวย 

สําหรับอัญประภาษ ไดแสดงวิธีพิมพท้ังอัญประภาษส้ันๆ และอัญประภาษท่ียาวเกิน               
3 บรรทัด นอกจากน้ีไดแสดงการลงเชิงอรรถ การพิมพวิธีการอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา การลง
เชิงอรรถเพ่ือขยายความหรืออธิบาย และวิธีพิมพตาราง ดังปรากฏตามรายการขางลางน้ี 

ตัวอยาง  1    การเวนขอบของกระดาษในการพิมพดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และภาคนิพนธ 
ตัวอยาง 2   การพิมพหนาแรกของบท และการพิมพหัวขอแบบที่ 1 และแบบท่ี 2 
ตัวอยาง 3   การลําดับเลขในการพิมพเน้ือหา 
ตัวอยาง 4   การพิมพตารางซ่ึงอยูในหนาเดียวกับเน้ือเรื่อง 
ตัวอยาง 5   การพิมพภาพประกอบ 
ตัวอยาง 6   การพิมพวิธีการอางอิง 
ตัวอยาง 7  การพิมพบรรณานุกรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 

(ตัวอยาง 1 การเวนขอบของกระดาษในการพิมพภาคนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ) 
 
 

3.81 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.81 เซนติเมตร              2.54 เซนติเมตร 
                                   
                       
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.54 เซนติเมตร 
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(ตัวอยาง 2  การพิมพหนาแรกของบท และการพิมพหัวขอ) 
แบบท่ี 1 

 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

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

หลักการและวิธีการในการวางหลักสูตร 
 

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

1.   หลักการและวิธีการกําหนดความมุงหมาย 
….……………………………………………………………………………………

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

2.   ความมุงหมายกับความตองการของสังคม 
………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………………………..
……….……………………………………………………………………………………………… 
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(ตัวอยาง 2  การพิมพหนาแรกของบท และการพิมพหัวขอ) 
 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

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

หลักการและวิธีการในการวางหลักสูตร 
 

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

หลักการและวิธีการกําหนดความมุงหมาย 
….……………………………………………………………………………………….

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

ความมุงหมายกับความตองการของสังคม 
…………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..…..
…….………………………………………………………………………………………………… 
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(ตัวอยาง 3 การลําดับเลขในการพิมพเน้ือหา) 
 

หลักการและวิธีการในการวางหลักสูตร 
 

1. //หลักการและวิธีการกําหนดความมุงหมาย 
…………… ………………………………………………………………………. 

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

   1.1 / /หลักการกําหนดความมุ งหมาย 
………………………………………………………………………………. 

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

 1.1.1/ / ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

1) / / ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

   (1) / / ………………………………………………………..... 
………………………………………………………….. 
ก / /  .................................................................................. 

…………………………………………………….. 
2. / /ความมุงหมายกับความตองการของสังคม 

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

 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2.5  เซนติเมตร 

3.4  เซนติเมตร 

4.6  เซนติเมตร 
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 (ตัวอยาง 4  การพิมพตารางซ่ึงอยูในหนาเดียวกับเน้ือเร่ือง) 
 

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

 
ตารางท่ี 2.2  อัตราการเติบโตของซีดี-รอม 

 
ป รายช่ือ อัตราการเติบโต (รอยละ) 
   
   
   
   

 
(Stricker, Ull de, 1998 : 64) 
 

………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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1. รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. คัดกรองนักเรียน 

กลุมเส่ียง / มีปญหา 

4. ปองกันและแกไขปญหา 

กลุมปกติ 

3. สงแสริมนักเรียน 
พฤติกรรมด ี
ข้ึนหรือไม 

5. สงตอ 
(ภายใน :  ครูแนะแนว ปกครอง 
หรือครูอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน 

ภายนอก ผูเชี่ยวชาญ) 

ดี 

ไมดี 

(ตัวอยาง 5 การพิมพภาพ) 
 

ภาพที่ 2.3  กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544 : 37) 
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(ตัวอยาง 6 การพิมพวิธีการอางอิง) 
 

ตัวอยางอัญประภาษโดยตรงท่ีมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด 
 

การทํารายการ (Catalog) ตามท่ีการประชุมสากลที่เก่ียวกับหลักเกณฑการทํารายการ 
(International Conference on Cataloging Principle-ICCP) ท่ีกรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) 
ไดใหคํานิยามไววา “รายการทั่วๆ ไป 
  
ตัวอยางอัญประภาษท่ียาวเกิน 3 บรรทัด 
 

พระยาอนุมานราชธนยกตัวอยางประวัติศาสตรของยุโรปสมัยท่ีเรียกวา การปฎิรูปทาง
ศาสนา วา 

ตางฉบับมักมีขอความที่เลาถึงเหตุการณในบางตอนท่ีไมตรงกัน บางฉบับ
ก็กลาวความตรงกันขาม ซึ่งจะถูกตองตรงกับความจริงท้ังสองฉบับยอม
เปนไปไมได แตจะถือวาฉบับไหนผิดฉบับไหนถูกตองตามความจริงก็
ไมไดอีกเหมือนกัน เพราะมักเปนความจริงดวยกันท้ังสองฝายหากแตไม
เปนความจริงท้ังหมดทีเดียว (อนุมานราชธน และคนอื่น ๆ อางถึงใน นฤมล 
ปราชญโยธิน และคณะ, 2536 : 20) 

 
ตัวอยางการอางอิงขอความท่ีไมใชอัญประภาษโดยตรง 
 

จากแผนภาคแสดงโครงสรางของอินเทอรเน็ตในประเทศไทยแสดงใหเห็นวา ใน
ปจจุบัน ประเทศไทยมีไอเอสพีหรือองคกรธุรกิจผูใหบริการเชื่อมตอสูอินเทอรเน็ตท้ังส้ิน 17 ราย 
(ไมนับอีกบางรายท่ีกําลังดําเนินการจัดตั้ง) (พิธุมา พันธุทวี และคณะ, 2544  :  14) 
 

ตัวอยางการพิมพวิธีการอางอิงกอนขอความอัญประภาษ 
 

ธนัญญา   สุธรรมชัย (2542) ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินงานจัดหมวดหมูและทํารายการ
ของหองสมุดในสังกัดอุดมศึกษาของรัฐระหวาง พ.ศ. 2542 – 2546  โดยสอบถามจากหัวหนางานและ
บรรณารักษงานจัดหมวดหมูและทํารายการของหองสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 25 คน 
และ 138 คน ตามลําดับ พบวา…………………………………… 
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ตัวอยางการอางอิงเม่ือมีการตัดขอความท่ีคัดลอกมาโดยตรงออกบางสวน 
 

“สภาพทั่วไปของพระพุทธศาสนาในไทยกอนสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว . . . กอนที่ชาวไทยจะรับนับถือพระพุทธศาสนา  
สันนิษฐานวาเดิมคงนับถือผีหรือวิญญาณ” (ดํารงราชานุภาพ อางถึงใน  
อคิน รพีพัฒน, 2521 : 28)  

 
ตัวอยางการอางอิงเม่ือกลาวถึงช่ือผูแตงชาวตางประเทศไวในขอความ 
 

ไมเยอรส (Myers, 1973 : 220) กลาววา “การหมุนเวียนแรงงาน หมายถึง การเคล่ือนไหว 
(Movement) ของบุคลากรในรูปของการเขาและการออกในองคกร” 
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(ตัวอยาง  7  การพิมพบรรณานุกรม) 
 

บรรณานุกรม 
 

จดหมายเหตุแหงชาติ, กอง. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงยุติธรรม ร.6 ย. 1/1 
เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ 2452-1 ตุลาคม 2461) 
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การครุศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร, 27, 98-106. 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

    2 เซนติเมตร 

    2 เซนติเมตร 

    2 เซนติเมตร 

    2 เซนติเมตร 

    2 เซนติเมตร 


